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مركز المشروعات الدولية الخاصة هو جزء من غرفة التجارة األمريكية يف
واشنطن ،يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي القائم على
اقتصاد السوق .ومنذ نشأته يف  ،1983تعاون المركز مع قيادات جمعيات األعمال
وصانعي القرار ومؤسسات اإلعالم ومراكز البحوث االقتصادية واألكاديمية
يف بناء األطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة
االقتصادية .ومن أهم القضايا األساسية التي يتعاون فيها المركز مع شركائه
المحليين تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات،
والنزاهة والشفافية ،وكذلك تدعيم البنى المؤسسية لجمعيات األعمال ،وحقوق
الملكية ،وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع االقتصاد غير الرسمي وغيرها
من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة
المواطنينwww.cipe-arabia.org - www.cipe.org .
مختبَر األسواق الجديدة ( The New Markets Lab (NMLمركز غير هادف
للربح يف مجاالت القانون والتنمية وريادية األعمال ،ويضم خبرات متميزة
وفريقًا دوليًا من المحامين المهتمين باإلصالح التشريعي والتنظيمي االقتصادي
القابل للمساءلة االجتماعية .وينظر المختبر إلى القانون باعتباره قوة محركة
يمكن أن تول ّ ِد ريادية األعمال والتنمية االقتصادية ،فهناك حاجة ماسة ألن تكون القوانين والقواعد التنظيمية االقتصادية واضحة
ويسهل الوصول إليها كي يستفيد صغار أصحاب األعمال والنساء والفقراء -بشكل خاص -من النمو االقتصادي .وإذا لم يتم تصميم
وتطبيق القواعد التنظيمية على نحو أفضل ،وإذا لم يوجَد المحامون المدر َّبون جيدًا على حل المشاكل بطرق جديدة ،فمن الغالب أن
تصبح معظم األسواق متاحة فقط لمن يمتلكون الموارد الالزمة للتأثير يف صناعة القرار .وقد بلور المختبر مدخل متفرد ومجموعة
من األدوات القانونية التي تساعد المحرومين من االمتيازات االقتصادية يف القيام بدور أكثر مباشرة يف صياغة األطر التنظيمية ،مع
توفير التدريب العملي لشباب المحامين من البلدان النامية والمتقدمة على السواءwww.newmarketslab.org .
تنويه قانوني  :هذا الدليل الصادر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة ومختبر األسواق الجديدة ،يقدم معلومات عامة مبنية على
جهود بحثية ذات صلة ببيئات السياسات العامة واألطر التنظيمية القائمة ،وهو يخدم األغراض المعلوماتية فحسب .ومن ثم هو ال
حا قانونيًا من أي نوع ويجب عدم التعامل معه كبديل عن الحصول على النصح القانوني المطلوب .وبالرغم من الجهد الكبير
يقدم نص ً
للمركز والمختبر يف تدقيق المعلومات الواردة يف الدليل ،فهما ال يدعيان أن هذه المعلومات كاملة ومحد َّثة تمامًا .ويوصي المركز
والمختبر قراء الدليل الراغبين يف الحصول على نصائح قانونية بالبحث عنها عند المحامين المرخص لهم بالممارسة يف التخصص
القضائي المحدد.
Copyright © 2018 by the Center for International Private Enterprise and New Markets Lab.
All rights reserved.
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لويزا تومار ،مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE

الكتاب الرئيسيون
كاترين كولمان ،رئيسة ومؤسِسة مختبر األسواق الجديدة
ميجان جلوب ،خبير قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
مينجي وانج ،أخصائي القانون الدولي ،مختبر األسواق الجديدة

المشاركون
كيم إريك بيتشير ،مدير المعرفة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
آنا كومبانيك ،مديرة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
لويزا تومار ،مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
مورجان فروست ،مساعد مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
آنّا ماريا جارسيه اسكوبار ،زميل قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
أديتي راو ،زميل قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
النكسين تشين ،متدرب قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
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مقدمة
يمكــن لالقتصــاد الرقمــي اآلخــذ يف االتســاع ،بمــا يف ذلــك
الخدمــات عبــر الحــدود والتجــارة اإللكترونيــة ،أن يكــون قائــدًا
لتنميــة ديمقراطيــة واقتصاديــة ،بفتــح قنــوات تســويقية جديــدة
أمــام قطاعــات األعمــال المحليــة ،وتشــجيع التجــارة الشــاملة
للجميــع ،وتعزيــز اإليــرادات الضريبيــة للحكومــات ،وزيادة فرص
النفــاذ إلــى الخدمــات األساســية .ومــع انتشــار االبتــكار الرقمــي
يف ســائر أنحــاء الكوكــب ،تواصــل مجتمعــات األعمــال المحليــة،
وخاصـة ً يف جنــوب العالــم ،العمــل علــى تخطــي حواجــز الفجــوات
التكنولوجيــة والرقميــة .وتؤثــر السياســات والقوانيــن والقواعــد
التنظيميــة الوطنيــة الحاكمــة لهــذا المجــال الجديــد تأثي ـرًا قويًــا
علــى نتائــج التنميــة .وينبغــي علــى قطاعــات ومنظمــات األعمــال
المحليــة أن تكــون مســتعدة لبــذل جهــود حشــد التأييــد والدعــم
مــن أجــل بيئــة تمكينيــة تشــجع النمــو الشــامِل للجميــع يف
المســتقبل الرقمــي.
ومــن أجــل هــذا الهــدف ،تعــاون مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة ومختبــر األســواق الجديــدة يف وضــع هــذا الدليــل
االسترشــادي الــذي يهــدف إلــى دعــم الحــوار بخصــوص
السياســات العامــة يف موضوعــات تُعتبــر مصيريــة لدعــم بيئــات
األعمــال الرقميــة يف مختلــف أرجــاء العالــم.

وهنــاك حاليًــا إجمــاع حــول مجموعــة مــن القواعــد والمعاييــر
العالميــة التــي ترشــد وتناســب التغييــر التنظيمــي المطلــوب
لتمكيــن االقتصــاد الرقمــي ،لــذا بــات مــن الملــح لمجتمعــات
األعمــال المحليــة ،واإلصالحييــن ذوي التفكيــر المشــابه ،أن
يفهمــوا ويتعاملــوا مــع النظــم الرقميــة المعقــدة التــي تتطــور
علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ،بــل وحتــى
علــى المســتويات األكثــر فرعيــة وتحديــد يف بعــض الحــاالت،
فاالقتصــاد الدولــي ال يتوقــف عــن التحــول إلــى المجــال الرقميــة،
بينمــا القواعــد واللوائــح التنظيميــة التــي يُفتــرض أن تُمكِّــن
هــذا االقتصــاد الرقمــي ال تــزال يف مراحلهــا األولــى يف كثيــر مــن
البلــدان ،وهــو مــا يــؤدي غالبًــا إلــى إعاقــة كل مــن النمــو المحلــي
والنفــاذ إلــى األســواق العالميــة .ويف الوقــت نفســه يتجــاوز
االبتــكار التكنولوجــي ومخاطــر الهجمــات الحاســوبية مســتوى
تطــور االســتراتيجيات الوطنيــة يف هــذا الشــأن ،وهــو مــا يتطلــب
مداخــل ونُهُــج جديــدة واالشــتراك يف تعــاون دولــي أكبــر.
ومــع التزايــد المطــرد للنشــاط االقتصــادي علــى اإلنترنــت ،ينبغي
أن يكــون لمجتمعــات األعمــال المحليــة كلمتهــا بشــأن كيفيــة
تصميــم وتطبيــق قواعــد ولوائــح التنظيــم للتجــارة اإللكترونيــة
والرقميــة بمــا يضمــن مشــاركتها واســتدامتها ســواء كانــت
علــى شــبكة اإلنترنــت أم خارجهــا .ويف الواقــع غالبًــا مــا تكــون
الحكومــات هــي مــن يحكــم االقتصــاد الرقمــي ،مــع مســاهمة
ضئيلــة جــدًا ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن مثــل الشــركات
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ،رغــم أن وصــول أصواتهــا ضــروري
للتنميــة االقتصاديــة الشــاملة للجميــع.
يف الوقــت نفســه ،تســعى كثيــر مــن الحكومــات إلــى إنجــاز
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة
 SDGsمــن خــال مبــادرات وشــراكات تركــز علــى التكنولوجيــا،
مثــل "رؤيــة  ، 1"2030وهــي منبــر إلكترونــي أنشــأته مؤسســة

1. 2030 Vision – Technology Partnerships for the
Global Goals, https://www.2030vision.com/getinvolved/2030visionuniting-to-deliver-technologyfor-the-global-goals2.International Monetary Fund,
Measuring the Digital Economy.p. 6.
Web. April 5, 2018.
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االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة UN Global Compact
والمجلــس البريطانــي  British Councilوآخــرون ،بهــدف
تيســير الحــوار والتعــاون لفهــم اإلمكانيــات التــي يمكــن أن
يوفرهــا التحــول الرقمــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
واستكشــاف الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه قطــاع التكنولوجيــا يف
دعــم أنشــطة الصناعــات األخــرى .ولــم تكــن هنــاك لحظــة أفضــل
مــن هــذه كــي تلتحــق مجتمعــات األعمــال المحليــة بهــذا الحــوار
الديمقراطــي لضمــان أن تؤخــذ احتياجاتهــا واهتماماتهــا يف
االعتبــار.
ويســتهدف "الدليــل االسترشــادي" الحالــي شــرح الجوانــب
القانونيــة والقواعــد التنظيميــة المعقــدة يف االقتصــاد الرقمــي
لجميــع األطــراف المعنيــة ،أيًــا كانــت درجــة معرفتهــم التقنيــة أو
درايتهــم بالسياســات العامــة .وهــو ينقســم إلــى قســمين:

•القسم األول  :الدليل االسترشادي الموجز لالقتصاد الرقمي :ويبدأ بتعريف االقتصاد الرقمي ،وتحديد المستهدَفين
الكثيرين بالدليل ،بمن فيهم مجتمعات األعمال المحلية ،واضعي القواعد المنظمة ،والمجتمع المدني .كما يقدم إيضاحات

حول كيفية االستفادة من الدليل وطرق حشد التأييد والحوار .ويغطي القسم أربعة موضوعات ذات أولوية :حماية المستهلك،
حماية البيانات ،أمن اإلنترنت (الفضاء اإللكتروني) ،التحويالت (المدفوعات اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية) .وقد
اُختيرت هذه الموضوعات من خالل التقييم والمناقشات الجارية مع شركاء مركز المشروعات الدولية الخاصة يف األسواق الناشئة
والجديدة .وقد تم تعريف ومناقشة الموضوعات األربعة المذكورة يف سياق الحشد والتأييد لقطاع األعمال ،ويتضمن كل موضوع
منها قائمة لتقييم األطر التشريعية والتنظيمية .ويُختتم الدليل الموجز بمعلومات عن المنهجية التي طورها مختبر األسواق
الجديدة ،ودعوة لالنخراط يف حوار ديمقراطي.

•القسم الثاني  :موضوعات قانونية مع َّ
مقة ،ويتضمن معلومات أكثر تفصيال ًعن :األطر الدولية واإلقليمية المطبقة يف
موضوعات االقتصاد الرقمي األربعة سابقة الذكر؛ أمثلة لمداخل القواعد التنظيمية المختلفة المستخدمة يف العالم ؛ اعتبارات
تطبيق وإنفاذ القوانين والقواعد المنظمة؛ واألطر المؤسسية الموجودة يف كل حوار.
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االقتصاد الرقمي
ما المقصود على وجه الدقة باالقتصاد الرقمي؟ يتبنى الدليل تعريفًا واسعًا له :هو التحويل الرقمي للنشاط
االقتصادي التي يدمج البيانات واإلنترنت "يف عمليات اإلنتاج والمنتجات واألشكال الجديدة لالستهالك العائلي
والحكومي وتكوين رأس المال الثابت والتدفقات عبر الحدود ،والمالية".2

أصبــح االقتصــاد الرقمــي واســع االنتشــار يف الحيــاة اليوميــة
لمعظــم البلــدان؛ فقــد أدى انتشــار اإلنترنــت إلــى تبديــل طــرق
القيــام باألعمــال والتعامــل مــع المســتهلكين ،وكيفيــة حصــول
المواطنيــن علــى الخدمــات العامــة ،وقيــام الجهــات التنظيميــة
بعملهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي .ويــؤدي التحــول
الرقمــي إلــى نمــاذج جديــدة لألعمــال ،وسالســل توريــد جديــدة
عبــر الحــدود -وإلــى مخاطــر جديــدة أيضا .وقــد أصبحــت البضائع
والخدمــات التــي يتــم تســويقها عــن طريــق اإلنترنــت والمحتــوى
الرقمــي وتحليــل البيانــات ســلعة يتــم تداولهــا عالميًــا وعلــى
نحــو بالــغ الســرعة.
أصبــح االقتصــاد الرقمــي ،مثــل شــبكة اإلنترنــت نفســها ،عالميًــا
بحــق؛ فهــو ال يعــرف الحــدود ،إذ إن أولئــك القادرين علــى االتصال
يمكنهــم النفــاذ يف الحــال إلــى األســواق يف أنحــاء العالــم .وبســبب
الطبيعــة الخاصــة لهــذا االقتصــاد نشــأت أســئلة جديــدة حــول
كيفيــة تنظيمــه ،فباتــت هنــاك حاجــة إلــى إعــادة تقييــم النُهُــج
والمداخــل التقليديــة لحمايــة المســتهلكين ،وااللتــزام بالعقــود،
وتخزيــن المعلومــات ،بمــا يتوافــق مــع العالــم الرقمــي .فضــا ً
عــن ضــرورة أن تعمــل القوانيــن والقواعــد التنظيميــة الحاكمــة
لالقتصــاد الرقمــي بشــكل متســق مــع الجهــود المبذولــة

لتعزيــز بيئــة العمليــات ،بمــا فيهــا :البنيــة التحتيــة للمعلومــات
واالتصــال ،الخدمــات ،المنصــات اإللكترونيــة ،النظــم البيئيــة،
واألجهــزة اإللكترونيــة ،فعلــى ســبيل المثــال يعتبــر توفــر الطاقــة
الكهربائيــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا ،وكــذا شــبكات االتصــاالت
واألليــاف الضوئيــة ،مــن العناصــر األساســية للبنيــة التحتيــة التي
يجــب معالجتهــا يف هــذا الشــأن ،جنبًــا إلــى جنــب مــع المســائل
القانونيــة والتنظيميــة.
وبالرغــم مــن كثــرة العناصــر المؤثــرة علــى االقتصــاد الرقمــي،
يركــز الدليــل االسترشــادي علــى أربعــة مجــاالت ذات أولويــة :
( )1حمايــة المســتهلك )2( ،حمايــة البيانــات،
( )3أمــن اإلنترنــت )4( ،التحويــات (المدفوعات اإللكترونية
 e-paymentsوالتوقيعــات اإللكترونيــة .)e-signature
وتمثــل هــذه العناصــر معًــا جــزءًا كبي ـرًا مــن البيئــة التمكينيــة
لالقتصــاد الرقمــي ،حيــث تؤثــر تقريبًــا يف كل جوانــب القيــام
باألعمــال عبــر اإلنترنــت بطــرق مســئولة وآمنــة ،فهــي مجتمعـةً،
مضاع ِفــات للقــوة
وكل عنصــر منهــا منفــردًا ،يمكــن أن تعمــل ك ُ
مــن أجــل إجــراء إصــاح أوســع ،يعتبــر أساســيًا لــكل مــن فــرص
األعمــال واهتمامــات الحكومــة.

2. International Monetary Fund, Measuring the Digital Economy.p.6.Web. April 5, 2018.
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هل هذا الدليل مالئم لي؟
يركــز الدليــل االسترشــادي علــى المجــاالت األربعــة المذكــورة
ســابقًا مــن منظــور مجتمعــات األعمــال المحليــة ،بمــن
فيهــا رياديــو األعمــال وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة
ومتوســطة الحجــم  .SMEsوهــو يســتهدف تقديــم أهــم
المعلومــات المطلوبــة لفهــم الواقــع الحالــي للسياســات العامــة،
وزيــادة االلتــزام بالقواعــد ،والقضايــا المباشــرة المرتبطــة
باســتمرار الحــوار واإلصــاح .وبينمــا ال يتخذ الدليل االسترشــادي
طابعًــا توجيهيًــا ،فإنــه يناقــش كيفيــة تحديــد الفــرص واالســتفادة
منهــا يف حشــد التأييــد والحــوار مــع صنــاع السياســات العامــة
بهــدف تطويــر اقتصــاد رقمــي شــامل للجميــع.

تــم تصميــم هــذا الدليــل االسترشــادي ليوفــر إطــارًا يســاعد
مجتمــع األعمــال المحلــي ،التــي تشــمل منظمــات األعمــال،
غــرف التجــارة ومراكــز البحــث والفكــر االقتصــادي (خاصــة
يف األســواق الوليــدة والناشــئة) يف اســتيعاب المفاهيــم األساســية
التــي تشــكل البيئــة القانونيــة والتنظيميــة المحيطــة باالقتصــاد
الرقمــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســعى الدليــل االسترشــادي إلــى تزويــد
صنــاع السياســات العامــة والجهــات التنظيميــة بالمعرفــة
الالزمــة لوضــع وتطبيــق سياســات وقواعــد تنظيميــة فعالــة،
كمــا يغطــي تنــاول الموضوعــات القانونيــة بشــكل أكثــر
عمقــا الجوانــب األربعــة محــل التركيــز ،مــن خــال التعمــق يف
االعتبــارات التنظيميــة واألطــر الدوليــة القائمــة.

ويمكــن لجميــع األطــراف ذات المصلحــة ،بمــا فيهــا المنظمــات
الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 3اســتخدام الدليــل
االسترشــادي كمســاعد يف تحديــد النقــاط الرئيســية للتدخــل،
وفــرص اشــراك مجتمعــات األعمــال المحليــة والحكومــة
يف حــوار .ويناقــش الدليــل االسترشــادي القواعــد القائمــة
المحيطــة باالقتصــاد الرقمــي ،ويؤســس لحشــد التأييــد فيمــا
يتعلــق بالسياســات العامــة بنــاء ً علــى االســتفادة مــن أفضــل
الممارســات ،ويقــدم لغــة مشــتركة للحــوار المطلــوب بقــوة بيــن
األطــراف المعنيــة المتعــددة.

 .3نأمل أن يالحظ هنا االختالف بين القوانين والقواعد التنظيمية
والسياسات .فالقوانين التي تصدر يف الغالب من خالل عملية
ما للسوق ،وتتعلق يف أغلب األحوال بقطاع
برلمانية ،تخلق إطارًا حاك ً
أو نشاط معين .ويغلب على القوانين الطابع األكثر عمومية ،وتفرض
التزامات قانونية ال يمكن التملص منها .أما القوعد التنظيمية (اللوائح
التنفيذية) فتوضع  -غالبًا -بواسطة جهات إدارية لتنفيذ القوانين يف
الممارسة العملية ،وتميل ألن تكون أكثر تفصيالً ،كما يكون من األيسر
تعديلها .أما السياسات ،فهي فئة التدابير األعم واألوسع نطاقًا التي
توفر التوجيه للشركاء والمسئولين الحكوميين حول األهداف التي
يجب أن تعمل القوانين والقواعد التنظيمية على تحقيقها ،وإن كانت ال
تميل ألن تكون يف حد ذاتها أدوات ملزمة قانونيًا.
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االستفادة من الدليل االسترشادي
تمــر التكنولوجيــا بتغيــرات بالغــة الســرعة ،ولذلــك فــإن عــدم
وجــود آليــة ســليمة لالســتفادة منهــا يعنــي عــدم قــدرة القطاعين
العــام والخــاص المشــتركين يف مناقشــة قضايــا االقتصــاد الرقمي
علــى مالحقــة ذلــك اإليقــاع .وهنــا تختلــف أولويــات السياســات
العامــة يف كل بلــد ،حســب الظــروف المحليــة ،إمــا بإصــدار
قوانيــن وقواعــد تنظيميــة جديــدة ،أو بتطبيــق أفضــل للقواعــد
المعمــول بهــا .ويف جميــع الحــاالت ،يتطلــب الحــوار الديمقراطــي
تقديــم رســائل مُع ـدَّة جي ـدًا إلــى حــوارات السياســات العامــة.
ويتضمــن اإلعــداد الواجــب :فهــم وتحديــد أولويــات الموضوعــات
كبيــرة األهميــة التــي يضــع الدليــل االسترشــادي خطوطهــا
العريضــة ،المفاضلــة بيــن المواقــف التــي يمكــن لقطــاع األعمــال

اتخاذهــا ،تحديــد األطــراف المعنيــة ذات التفكير المماثــل ،وبلورة
النتائــج المرغوبــة .ومــن خــال تحديــد مجتمعــات األعمــال
المحليــة للقضايــا ذات األولويــة والنتائــج الملموســة ،يمكنهــا
أن تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ،بتنــاول جملــة مــن المســائل
العريضــة للتركيــز علــى التدخــات التــي يمكــن أن تؤثــر يف كيفيــة
تشــكيل االقتصــاد الرقمــي محليًــا وعالميًــا .كمــا يمكــن لتطويــر
ســا
المعرفــة بخصــوص الموضوعــات الرئيســية أن يكــون أسا ً
لتبــادل األفــكار بيــن طيــف واســع مــن األطــراف المعنيــة بشــأن
أهــداف وأولويــات السياســات العامــة ،وتأكيــد أن الحــوار الشــامل
للجميــع ال يســتهدف المصالــح الخاصــة وحســب ،وإنمــا يدعــم
ً
أيضــا األهــداف األكثــر عموميــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

حشد التأييد والحوار بشأن السياسات العامة
ما هو حشد التأييد؟
يعتبــر االقتصــاد الرقمــي مجــاال ًلــه أولويــة خاصــة مــن أجــل
اشــتراك أصحــاب األعمــال المحلييــن مــع منظمــات األعمــال
مثــل غــرف التجــارة ،اتحــادات األعمــال ،ومراكــز البحــث
والتفكيــر االقتصــادي ،وهــو مــا يمكــن أن يشــكل مســارات قيمــة
لحشــد التأييــد بشــأن السياســات العامــة .وحشــد التأييــد هــو
الجهــد المبــذول للتأثيــر يف السياســات العامــة واالشــتباك معهــا
علــى نحــو مفتــوح وشــفاف .ولمــا كان حشــد التأييــد مــن أدوات
المحتمــع المدنــي ،فإنــه يتنــاول مســائل ذات اهتمــام واســع يف
المجتمــع ،ويطــرح قضيــة التغييــر عــن طريــق تقديــم الدالئــل
الواقعيــة ونيــل التأييــد مــن الدوائــر المدنيــة .ويدعــم حشــد
التأييــد عمليــة صناعــة القــرار إلــى جانــب إيصــال المعلومــات
للجمهــور وتمكينــه .ومــن خــال حشــد التأييــد يتشــارك القطــاع
الخــاص مــع الحكومــة يف تقديــم المعلومــات الميدانيــة عــن
األســواق والبيئــة التــي ينشــط فيهــا قطــاع األعمــال .وتســتفيد
الحكومــة مــن اآلراء التــي تأتــي مــن المســتوى الميدانــي ،بشــأن
االقتصــاد ،يف فهــم اآلثــار الفعليــة للسياســات العامــة المختــارة.

ما هو الحوار العام  /الخاص؟
(الحوار بين القطاعين العام والخاص)
الحــوار العــام – الخــاص  PPDهــو نهــج لصياغــة السياســات
مــا ،وتشــاركيًا ،وشــامال ً للجميــع .ويســهم
العامــة يكــون من َظ ً
الحــوار يف تحســين تدفــق المعلومــات الخاصــة بالسياســة
االقتصاديــة ،ويُقصــد بــه هنــا :االقتصــاد الرقمــي ،كمــا يمنــح
المشــروعية لــكل عمليــة السياســات العامــة .ويســعى الحــوار
ً
أيضــا إلــى تذليــل العقبــات أمــام الشــفافية ،ويحقــق إشــراكًا
أكبــر لــكل األطــراف المعنيــة يف عمليــة صنــع القــرار .وبينمــا
قــد تكــون الخصائــص الفنيــة والتنظيميــة لالقتصــاد الرقمــي،
والتــي يتطــرق لهــا الدليــل االسترشــادي ،جديــدة للكثيريــن مــن
صنــاع السياســات العامــة ومجتمعــات األعمــال المنخرطــة يف
حشــد التأييــد ،فــإن مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة لديــه
خبــرة امتــدت لعشــرات الســنين يف دعــم اإلصالحــات المحليــة
ومشــاركة القطــاع الخــاص يف الحــوار الديمقراطــي وجهــود إصــاح
السياســات العامــة.
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أسئلة حشد التأييد الستراتيجية الدليل االسترشادي
•ما الذي يحتاج إلى التغيير؟
•من يمكن أن يقوم بالتغييرات؟
•متى ينبغي إجراء التغيير؟
•كيف يتم طرح قضية التغيير؟
•كيف سيتم تطبيق التغييرات؟
Source: CIPE, How to Advocate Effectively: A Guidebook for Business Associations

قــام مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة علــى مــدى خمســة
وثالثيــن عامًــا بدعــم أكثــر مــن ألــف مبــادرة محليــة يف أكثــر
مــن مئــة بلــد نــامٍ ،وقـدّم وأتــاح لالطــاع العــام عــددًا كبيـرًا مــن
المصــادر ،منهــا :أجنــدة األعمــال الوطنيــة  ،NBA4ومجموعــة
أدوات الحــوار العــام -الخــاص ،لمســاعدة الجهــود التشــاركية يف
وضــع السياســات العامــة ،يف ســائر أنحــاء العالــم .ويخــدم الدليــل
االسترشــادي الحالــي كأداة لنهــج عمليــة حشــد التأييــد ،وكذلــك
كمصــدر تنظيمــي وقانونــي للشــركاء يف القطاعيــن الخــاص
والعــام مــن أجــل تطويــر لغــة مشــتركة يف المراحــل األولــى مــن
الحــوار.
ويعتبــر مــن األمــور األساســية للشــروع يف حــوار منتِــج :تحديــد
مســألة مفصليــة -أي مســألة ذات اهتمــام واســع يف الحيــن،
وتحفــز العمــل الناجــز وتفتــح البــاب للتعامــل مــع المجــاالت
ذات األهميــة االســتراتيجية .5وتتــراوح أمثلــة المســائل
الخاصــة باالقتصــاد الرقمــي ،بيــن القلــق بشــأن المتطلبــات
الصعبــة لتوطيــن البيانــات الجديــدة ،وبيــن الحاجــة إلــى تطبيــق
أوســع انتشــارًا لقانــون التوقيــع اإللكترونــي الصــادر حديثًــا عــن
البرلمــان .ويســتغرق اإلعــداد لحــوار جــاد شــهورًا ،يجــب خاللهــا

علــى مجتمــع األعمــال تقييــم التحديــات والخيــارات المتعلقــة
بالسياســات العامــة ،وتعبئــة األطــراف المعنيــة ،وصياغــة
المواقــف.
وتحتــاج غــرف التجــارة واتحــادات منظمــات األعمــال إلــى
اســتخدام أســاليب تكفــل تجميــع ومعالجــة المدخــات مــن
محتمــع األعمــال والتــي تتضمــن احتياجاتهــا وأهدافهــا ،وهــي
تختلــف كثيــرًا باختــاف اعتمــاد أصحــاب األعمــال علــى تقديــم
الســلع أو الخدمــات عبــر اإلنترنــت أم ال .ويمكــن تجميــع
المدخــات بطــرق عديــدة ،منهــا المســوح الميدانيــة وحلقــات
النقــاش والتواصــل المباشــر مــع أعضــاء االتحــادات واالئتالفــات.
ومــن الضــروري تجميــع المعلومــات عــن التحديــات الكثيــرة
التــي تواجــه قطاعــات األعمــال المحليــة -وليــس فقــط الشــركات
متعــددة الجنســيات أو شــركات التكنولوجيــا -وتحديــد الحلــول
الممكنــة .ومــن التحديــات الممكنــة هنــا :تحــدي بنــاء التوافــق
حــول مواقــف معينــة مــن السياســات العامــة ،بســبب اختــاف
درجــة اهتمــام رجــال األعمــال باالقتصــاد الرقمــي .واألمــر
األساســي هنــا هــو تحقيــق التــوازن بيــن المطالــب المختلفــة
ووضــع أولويــات لألهــداف المشــتركة.

4. CIPE.National Business Agenda Guidebook.Web. 2006.
5. Bettcher, Kim E. (CIPE) Making the Most of Public-Private Dialogue: An Advocacy Approach. Web. 2011.
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ينبغــي علــى منظمــات األعمــال التــي تشــرع يف بــذل الجهــود
لحشــد التأييــد ،أن تنخــرط يف مجتمــع األعمال األوســع والمجتمع
المدنــي كــي تحقــق الفهــم المتبــادل وتكســب الحلفــاء .وقد تضم
سســة علــى مصلحــة مشــتركة (مثــل توســيع
االئتالفــات المؤ ّ
نفــاذ أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة إلــى
التجــارة اإللكترونيــة) مجموعــات مختلفــة مــن المؤيديــن ،وذلــك
حســب المســألة المطروحــة .وســواء كانــت التحالفــات مؤقتــة أم
دائمــة ،يجــب علــى جميــع أعضائهــا طــرح المســألة المشــتركة
كــي يتحقــق تأثيــر فعــال يف السياســات العامــة .ومــن المهــم
عنــد بنــاء ائتالفــات لخلــق اقتصــاد رقمــي أكثــر اشــتماال ًللجميــع
مراعــاة كســب حلفــاء مثــل أصحــاب المشــروعات الناشــئة،
منظمــات المجتمــع المدنــي ،أنصــار اإلنترنــت المفتــوح ،شــركات
التكنولوجيــا ،والمنظمــات متعــددة القوميــات مثــل مؤتمــر
األمــم المتحــدة للتجــارة واإلنمــاء .UNCTAD
مــا  :خطــوات التطبيــق ومتابعــة السياســات
ويَعقــب الحــوار دائ ً
العامــة .وهــو مــا يشــمل الضغــط مــن أجــل المتابعــة مــن
جانــب القطــاع الخــاص ومؤيديــن آخريــن .وعنــد تقييــم النتائــج
المرغوبــة للسياســات االعامــة مــن المهــم ً
أيضــا أن يراعــي
محتمــع األعمــال إيقــاع التغيــر التكنولوجــي ،ألن ســرعة االبتــكار
والتجديــد تقتضــي التحليــل المســتمر لفعاليــة القوانيــن
والقواعــد اتننظيميــة الحاليــة .ومــن أجــل بنــاء ائتــاف واســع
بيــن أنصــار اإلصــاح المعنييــن ،يجــب أن تكــون هنــاك وســائل
إلبــاغ مجمــل المهتميــن بنتائــج الحــوار وتثقيــف المجتمــع
بشــأن السياســات العامــة والقواعــد الجديــدة ،إذ يتطلــب
اإلصــاح جهـدًا متواصــا ًأساســه البنــاء علــى اإلنجــازات المحققــة
أوال ًبــأول .ومــن المهــم بعــد كل مرحلــة مــن مراحــل الحــوار،
تقييــم الــدروس والفــرص التــي نشــأت ،وتنقيــح اســتراتيجيات
حشــد التأييــد ،واإلعــداد للفتــرة المقبلــة .ويمكــن لهــذه الجهــود
أن تعــزز -عبــر الوقــت -بلــورة ديمقراطيــة واقتصــادًا رقميًــا أكثــر
شــموال.

ثالثة مفاتيح
لنجاح حشد التأييد:
 1.1اهتمام الجماعة التي تشكل العنصر
األساسي– االستماع والتشاور مع أعضاء
االتحادات واالئتالفات قبل تحديد المسائل
المستهدفة بحشد التأييد.
 2.2تحقيق أكبر فائدة – تجنب المسائل
المرتبطة بالمصالح الضيقة وإعطاء
األولوية للمسائل التي تؤثر يف قطاعات
متعددة باالقتصاد.
 3.3الجدوى – تركيز جهود حشد التأييد على
مجاالت السياسات العامة التي توجد بها
فرصة جيدة لتحقيق نتائج إيجابية أو على
األقل الحد من التأثير السلبي.
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قائمة مرجعية لتمثيل األطراف المعنية يف عملية
6
حشد التأييد للسياسات
استطالع رأي العضوية أو االئتالف بشأن المسائل األهم والضاغطة بالنسبة لالقتصاد الرقمي
تحديد وتحليل القوانين والقواعد التنظيمية الحالية فيما يتعلق بالمسائل ذات األولوية
تحديد الموقف الرسمي للعضوية و/أو االئتالف باستخدام األدلة والتحليل
تحديد صناع القرار وذوي التأثير الرئيسيين (قطاع الصناعة ،الوزارة  /السلطة التنظيمية
الحكومية..الخ)
تحديد أفضل وسيلة اتصال مع صناع القرار والمؤثرين فيه
إعداد مواد ورسائل لوسائل االتصال (الراديو ،وسائل اإلعالم االجتماعي..،الخ)
وتدعيمها بالبحوث والحقائق
تنفيذ حملة حشد التأييد ومتابعة التقدم واإلنجازات
تقييم فعالية الحملة ومدى التغير يف السياسات العامة أو القواعد التنظيمية المطبقة

 .6للحصول على إرشادات إضافية بخصوص حشد التأييد ،انظر:
https://www.cipe.org/vba/businessassociationsguidebook/
https://www.cipe.org/legacy/publicationdocs/
advocacyguidebook_english.pdf
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فهم مسألة – حماية المستهلك
مــا لحمايــة األفــراد
تعتبــر حمايــة المســتهلك مجــاال ًقانونيًــا مه ً
وأصحــاب المشــروعات المشــترين للســلع والخدمــات عــن
طريــق الوســائل اإللكترونيــة وغيــر اإللكترونيــة .وتعمــل
قوانيــن حمايــة المســتهلك علــى حمايــة أولئــك المســتهلكين
مــن "الترويــج للســلع والخدمــات غيــر المطابقــة للمواصفــات
والتالفــة والمعيبــة والخطــرة ،باإلضافــة إلــى الممارســات
التجاريــة واالئتمانيــة غيــر النزيهــة".7
طا
وتُعتبــر حمايــة المســتهلك يف مجــال التجــارة اإللكترونيــة شــر ً
أساســيًا لتعزيــز بيئــة الثقــة يف المعامــات عبر اإلنترنــت .وعندما
يوجــد نظــام قــوي لحمايــة المســتهلك ،فــإن هــذا ســوف يعــود
بالفائــدة ً
أيضــا علــى مجتمــع األعمــال المحلــي– مثــل المعامــات
بيــن المشــروعات المختلفــة business-to-business
) (B2Bمــن خــال تعظيــم الثقــة يف التجــارة اإللكترونيــة،
وتبســيط المعامــات الرقميــة ،وتوســيع قاعــدة المســتهلكين.
وال شــك أن بنــاء فهــم أساســي للحقــوق وااللتزامــات بشــأن
حمايــة المســتهلكين علــى اإلنترنــت ســوف يشــجع مجتمــع
األعمــال المحلــي وجماعــات حشــد التأييــد علــى االشــتراك
يف حــوار مســتمر بشــأن السياســات العامــة المتبعــة يف هــذا
المجــال الناشــئ.

ويف أغلــب األحــوال لــم يتــم تصميــم النظــم التقليديــة لحمايــة
المســتهلك بمــا يتناســب والتعامــل مــع الممارســات الجديــدة،
كاإلعــان علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مثــاً .ونتيجــة لهــذا،
ال تملــك حكومــات كثيــرة قواعــد تنظيميــة مالئمــة لحمايــة
المســتهلكين .ويركــز تنظيــم حمايــة المســتهلك يف مجــال
التجــارة اإللكترونيــة علــى مســائل رئيســية مثــل )1( :كيفيــة

تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق والتزامــات األطــراف المعنيــة
(الحكومــات ،القطــاع ،والمســتهلكون) )2( ،كيفيــة إدراج
االعتبــارات الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة يف القواعــد
التنظيميــة التقليديــة لحمايــة المســتهلك .وتتوافــق القواعــد
التنظيميــة المختلفــة علــى ثــاث مراحــل رئيســية للمعامــات
االســتهالكية :مرحلــة مــا قبــل الشــراء (واجبــات اإلفصــاح
واإلعــان) ،مرحلــة الشــراء (بنــود وشــروط المعامــات ،الدفــع
الشــفاف /اآلمــن ،وحمايــة البيانــات) ،مرحلــة التســليم /مــا بعــد
البيــع (حــل المنازعــات ،التعويــض والحــق يف االنســحاب /اإللغــاء
أو وقــف المعاملــة)( .انظــر الشــكل رقــم .)1

الشكل  :1العناصر التنظيمية لحماية المستهلك
قبل الشراء
(مرحلة ما قبل التعاقد)

•واجبات اإلفصاح
•اإلعالن

الدفع
(مرحلة التعاقد)

•بنود وشروط المعامالت
•الدفع الشفاف واآلمن
•حماية البيانات

التسليم
(مرحلة ما بعد التعاقد)

•حل المنازعات والتعويض
•الحق يف اإلنسحاب /اإللغاء
)Source: New Markets Lab (2018

7. Your Dictionary, Consumer Protection Law – Legal Definition. Web
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يعتبــر حــل المنازعــات مــن المســائل ذات األهميــة الخاصــة
يف حمايــة المســتهلك .فهــو أساســي ألصحــاب المشــروعات
والمســتهلكين علــى الســواء ،ألن الكثيــر مــن المنازعــات بيــن
التاجــر والمســتهلك يف المعامــات اإللكترونيــة تنشــأ يف مرحلــة
مــا بعــد البيــع .وغالبًــا مــا يشــير أصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة يف األســواق الناميــة إلــى مســائل االمتثــال لقوانيــن
حمايــة المســتهلك ،وإجــراءات حــل المنازعــات ذات الصلــة،
باعتبارهــا تحديًــا أمــام نمــو حضورهــا الرقمــي .8ويًعتبــر إنفــاذ
القوانيــن والقواعــد تنظيميــة التــي قــد تكــون قائمــة فعــا ً
بمثابــة حجــر عثــرة يف هــذا الشــأن .وقــد كان هــذا هــو الحــال
يف بيــرو (انظــر دراســة الحالــة أدنــاه) .ومــن أجــل تيســير ذلــك
اإلنفــاذ ،تلجــأ الحكومــات ومجتمعــات األعمــال بشــكل متزايــد
إلــى وســائل بديلــة لحــل المنازعــات ،وبخاصــة حــل منازعــات
اإلنترنــت ) ، Online Dispute Resolution (ODRفعلــى
ســبيل المثــال ،طبقــت المكســيك والبرازيــل آليــات خاصــة
مدعومــة حكوميًــا يف هــذا الصــدد .أمــا يف القطــاع الخــاص فــإن
كيانــات مثــل  eBayو  Alibabaو  PayPalقــد وضعــت آليــات
خاصــة بهــا لحــل منازعــات التعامــل عبــر اإلنترنــت.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة وجــود قواعــد تنظيميــة واضحــة لحماية
المســتهلك ،بالنســبة ألصحــاب األعمــال والمســتهلكين علــى
الســواء ،نجــد أن حمايــة المســتهلك يف االقتصــادات الناميــة غالبًــا
مــا تأتــي يف مؤخــرة اهتمامــات الجهــات التنظيميــة ،وبخاصــة مــا
يتعلــق ببنــاء األطــر المحيطــة بالتجــارة اإللكترونيــة .كذلــك الحال
علــى المســتوى الدولــي ،حيــث لــم تحصــل حمايــة المســتهلك
علــى االهتمــام الــذي تســتحقه ،وهنــاك القليــل مــن التوافــق
حــول المعاييــر .ويعتبــر وضــوح وتطبيــق القوانيــن والقواعــد
مــا للشــركات مــن أجــل بنــاء
تنظيميــة بشــكل مناســب أم ـرًا مه ً
الثقــة مــع المســتهلكين ،خاصــة يف االقتصــادات التــي يســود فيهــا
الدفــع النقــدي الــذي تقــوم الثقــة فيهــا عــادة ً علــى التعامــل
وجهًــا لوجــه .ونظ ـرًا للطبيعــة العالميــة لالقتصــاد الرقمــي ،فــإن
مقارنــة األطــر القانونيــة والتنظيميــة ســوف تخفــف إلــى حــد كبير
مــن العــبء الملقــى علــى كل مــن الجهــات التنظيميــة وقطــاع
األعمــال .وســيعمل تجانــس عناصــر حمايــة المســتهلك عالميًــا
علــى خلــق توقعــات معياريــة وســط المســتهلكين ،وقواعــد
مشــتركة للتجــار ،مــا يــؤدي إلــى زيــادة اليقيــن القانونــي والثقــة
بوجــه عــام.

8. International Trade Centre, New Pathways to E-Commerce; a Global MSME Competitiveness Survey.Web.
September 25, 2017.
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دراسة حالة:
حل منازعات اإلنترنت يف بيرو
رغــم امتــاك القضــاء حزمــة قويــة وشــاملة مــن القوانيــن المتعلقــة بحمايــة المســتهلك وإنفــاذ العقــود ،ولكــن دون مؤسســات
قانونيــة قويــة ،فإنــه ال المســتهلكين وال قطــاع األعمــال ســتتكون لديهــم ثقــة يف المعامــات .تلــك كانــت الحالــة يف بيــرو ،حيــث
تســبب قصــور منظومــة التقاضــي يف جعــل القواعــد التنظيميــة لحمايــة المســتهلك صعبــة التنفيــذ ،ممــا يتــرك آثــارًا ســلبية علــى
التجــارة واالســتثمار بوجــه عــام .لكــن الشــراكة بيــن بنــك التنميــة المملــوك للدولــة  COFIDEوالمنظمــة غيــر الربحيــة "ابتــكارات
ســن هــذا الوضــع.
يف مواجهــة الفقــر"  IPAقــد ســاعدت يف إنتــاج مــا يح ّ
تعــاون البنــك والمنظمــة يف إنشــاء منصــة تجريبيــة لحــل منازعــات اإلنترنــت تشــتمل علــى مدخــات أفــكار المســتخدمين مثــل:
آليــة الجــزاء ،التقييمــات ،والتصنيفــات ،بقصــد االرتقــاء بإنفــاذ العقــود يف مركــز جامــارا بالعاصمــة ليمــا ،وهــو واحــد مــن أهــم
مجمعــات المالبــس الجاهــزة يف أمريــكا الالتينيــة .وقــد كان نظــام حــل منازعــات اإلنترنــت هــذا مفيــد ًا بشــكل خــاص بالنســبة
القتصــاد بيــرو الــذي مــازال صغيـرًا ويغلــب عليــه الطابــع غيــر الرســمي إلــى حــد كبيــر ،رغــم كونــه مــن أســرع اقتصــادات أمريــكا
الالتينيــة نمـوًا .ويمكــن لجماعــات األعمــال التــي تواجــه مشــكالت مشــابهة أن تقتــدي بهــذا النهــج يف الشــراكة بيــن القطــاع العــام
ومنظمــات المجتمــع المدنــي بهــدف دعــم ثقــة المســتهلكين ،والثقــة يف الجهــاز القضائــي ،وهــو مــا يمكــن أن يقــدم بالتالــي نموذجًــا
لإلصــاح بتعميــق ســيادة القانــون علــى نحــو أكثــر مؤسســيةً.

Source: FHI360, The Atlas of innovation for Economic Stability, Web, May 2018
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إرشادات وتوصيات لقطاع األعمال
حتــى تســتطيع مجتمعــات األعمــال المحليــة تحقيــق فهــم
أفضــل اللتزاماتهــا القانونيــة ،ينبغــي عليهــا أوال ً تحديــد أيــن
تكمــن المســئوليات فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك .وتتــوزع
المســئولية يف هــذا الصــدد بيــن الصناعــة (وخاصــة منصــات
التجــارة اإللكترونيــة والبائعيــن عبــر اإلنترنــت) والجهــات
التنظيميــة والمســتهلكين .ولــكل مرحلــة مــن مراحــل المعاملــة
(ماقبــل الشــراء ،الدفــع ،ومــا بعــد البيــع /التســليم) اعتبــارات
تنظيميــة مختلفــة وبمســئوليات مختلفــة .ومــن شــأن فهــم
القواعــد الخاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل المعاملــة ،واالمتثــال
الذاتــي لهــا ،أن تضيــف إلــى جــودة العالمــة التجاريــة ،وزيــادة
ترجيــح المســتهلك لهــا ،مــع التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن
المخاطــر واإلضــرار بالســمعة يف حالــة وقــوع نــزاع .كمــا ينبغــي
علــى مجتمــع األعمــال أن يبحــث مــا إذا كانــت هنــاك مجــاالت
معينــة يف التجــارة اإللكترونيــة ال تغطيهــا القواعــد التنظيميــة
القائمــة (مثــل اإلعــان علــى وســائل اإلعــام االجتماعــي) والنظــر
فيمــا إذا كان مــن الواجــب تضمينهــا يف نهــج حشــد التأييــد.
هــذا وتوجــد بالفعــل مبــادرات لحمايــة المســتهلك يف الســوق
العالميــة ،لكــن يغلــب عليهــا الطابــع العمومــي ،وال تقــدم

إرشــادات كافيــة للمشــروعات أو الحكومــات أو المســتهلكين.
ويمكــن لجماعــات حشــد التأييــد لألعمــال ،المتطلعــة للنشــاط يف
هــذا الشــأن ،أن تعمــل مــع صنــاع السياســات العامــة وجماعــات
حشــد التأييــد األخــرى علــى صياغــة مبــادرات وقواعــد وتدابيــر
خاصــة تالئــم احتياجــات المســتهلكين (مثــل الحمايــة مــن الغــش
والســلع المقلــدة) واحتياجــات قطــاع األعمــال (مثــل الحمايــة من
االعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة أو العالمــات التجاريــة).
وحينمــا يتعمــق مجتمــع األعمــال المحلــي يف فهــم الوضــع
القانونــي والتنظيمــي لحمايــة المســتهلك ،يجــب عليــه أن يراعــي
أربعــة اعتبــارات ذات أولويــة يمكــن أن تســاعد يف تصميــم نمــاذج
األعمــال وإفــادة جهــود حشــد التأييــد لإلصــاح.

وهــذه االعتبــارات هــي )1( :درجــة مســئولية مجتمــع األعمــال
إزاء منصــات التجــارة اإللكترونيــة )2( ،حــل المنازعــات،
( )3الحــق المســتقَر عليــه يف االنســحاب /اإللغــاء أو وقــف
المعاملــة )4( ،البنيــات المؤسســية لتنظيــم حمايــة
المســتهلك يف التجــارة اإللكترونيــة.
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• درجــة مســئولية مجتمــع األعمــال :تواجــه منصــات التجــارة اإللكترونيــة التزامــات مختلفــة عــن نظيراتهــا التــي تتعامــل معاملة
مباشــرة ،مثــل التحقــق مــن المعلومــات والرقابــة عليهــا ،والتــي يمكــن أن تمثــل أعلــى درجــات المســئولية .وحســب الشــروط
الخاصــة بالســوق ومنــاخ األعمــال المحلــي ،توجــد مداخــل ونهــج مختلفــة تناســب احتياجــات األعمــال ،المســتهلك ،والحكومــة.
وقــد تكــون االلتزامــات األكثــر صرامــة مناســبة ومفهومــة جيـدًا يف األســواق المتطــورة ذات الدرجــة العاليــة يف كثافــة األعمــال .لكــن
وجــود التزامــات مماثلــة يف األســواق األصغــر ،واألكثــر تفتتًــا ،يمكــن أن يعطــل أو يحــرم الداخليــن الجــدد يف التجــارة اإللكترونيــة مــن
المزايــا ،مثلمــا كان الحــال بالنســبة لبلــدان رابطــة جنــوب شــرق آســيا (أســيان .)ASEAN
• حــل المنازعــات :تنطــوي آليــات حــل المنازعــات علــى أهميــة خاصــة ،حيــث تنشــأ بشــكل روتينــي منازعــات التاجــر -المســتهلك،
ومنازعــات التعامــل المباشــر ،يف المعامــات الرقميــة .وبينمــا يُعتبــر التقاضــي (بمــا يف ذلــك مــن خــال محاكــم الدعــاوى
والمطالبــات) مــن اإلمكانيــات المتاحــة ،فإنــه قــد ال يكــون الخيــار المناســب يف كل الواليــات القضائيــة المختصــة .أمــا نظــم حــل
منازعــات اإلنترنــت التــي يضطلــع بهــا فاعلــون عموميــون أو خــواص ،إلــى جانــب الوســاطة والتحكيــم ،فمــن الممكــن أن تكــون نهــج
أكثــر فاعليــة يف حــل المنازعــات.
• الحــق يف االنســحاب /اإللغــاء :وهــو موضــوع ذو أوليــة لــكل من أصحاب المشــروعات والمســتهلكين ،حيث يُســمح للمســتهلكين
بإلغــاء أوامــر الشــراء التــي أصدروهــا عبــر اإلنترنــت خــال فتــرة زمنيــة معينــة .ويختلــف طــول هــذه الفتــرة باختــاف الواليــات
القضائيــة ،وعلــى مجتمــع األعمــال أن تكــون علــى درايــة باالســتثناءات مــن الحــق يف االنســحاب .ويمكــن تصميــم حشــد التأييــد هنــا
بمــا يتفــق واحتياجــات القطاعــات المعنيــة.
•البنيــات المؤسســية لتنظيــم حمايــة المســتهلك يف التجــارة اإللكترونيــة :لــم تعــرف بلــدان كثيــرة حتــى اآلن إنشــاء كيانــات
تنظيميــة خاصــة لحمايــة المســتهلك يف التجــارة اإللكترونيــة .وال شــك أن وجــود هيئــة خاصــة مــن هــذا النــوع يمكــن أن يســاعد يف
ضمــان أن تعكــس القواعــد التنظيميــة احتياجــات الســوق المحليــة ،كمــا يمكــن أن يــزود األعمــال بنقطــة محوريــة لجهــود حشــد
التأييــد .ومــن النُهُــج يف هــذا الشــأن إنشــاء وحــدات خاصــة لحمايــة المســتهلك داخــل المؤسســة التنظيميــة القائمــة (هيئــة حمايــة
المســتهلك) لتضطلــع بعــاج التحديــات المتعلقــة بالتعامــل عبــر اإلنترنــت.
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قائمة أسئلة مرجعية لتحليل القوانين والقواعد التنظيمية
القائمة لحماية المستهلك
من يُنظم حماية المستهلك عبر اإلنترنت يف واليتك القضائية (وزارة ،هيئة تنظيمية ..،الخ)؟ هل توجد هيئة
تنظيمية أو وحدة مكرَّسة لحماية المستهلكين عبر اإلنترنت؟
هل تم إدراج حماية المستهلكين عبر اإلنترنت يف القوانين القائمة لحماية المستهلك ،أو هل يوجد
قانون خاص بذلك؟
إذا كانت اإلجابة بالنفي ،هل توجد مشروعات قوانين أو قواعد تنظيمية أو سياسات جديدة لمعالجة مسائل
حماية المستهلكين عبر اإلنترنت؟
من المسئول عن إنفاذ قوانين وقواعد تنظيمية لحماية المستهلك يف واليتك القضائية؟

عندما تنشأ منازعات ،هل تستطيع آلية اإلنفاذ يف واليتك القضائية حل تلك المسائل بطريقة عادلة وعاجلة؟
جع وجود إطار لحل منازعات اإلنترنت؟ هل يتم استخدام آليات حل منازعات اإلنترنت
هل تبنَّى بلدك أو ش ّ
داخل مجتمع األعمال المحلي؟
هل يوجد انضباط ذاتي لقطاع األعمال بما يضمن حماية المستهلك؟
هل توجد قنوات للحوار العام -الخاص حول حماية المستهلك من خالل اإلنترنت؟ هل توجد فرص أمام القطاع
الخاص حاليًا للعمل مع صناع السياسات العامة من أجل إدخال وتدعيم قوانين لحماية المستهلك؟
هل يتم إبالغ قطاع األعمال عند وضع مسودة قانون ،وهل توجد عملية مستقرة للتعليق عليها؟
هل سبق لك االشتراك يف األطر الخاصة بتنظيم حماية المستهلك على المستوى اإلقليمي أو الدولي؟
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فهم مسألة – حماية البيانات
ســاعد االقتصــاد الرقمــي يف قيــادة الجهــود لخلــق وتــداول كــم
غيــر مســبوق مــن البيانــات علــى المســتوى الدولــي .وتتعلــق
القواعــد التنظيميــة لحمايــة البيانــات بــكل مــن األفــراد الذيــن
يشــترون الســلع والخدمــات إلكترونيًــا ،والشــركات التــي تشــتري
أو تبيــع أو تقــدم الخدمــات عبــر اإلنترنــت ،وذلــك بحمايــة البيانات
المســلَّمة مــن خــال هــذه التعامــات .وتفيــد حمايــة البيانــات يف
عــدة أغــراض ،مثــل الخصوصيــة واألمــن ،وقــد كان هــذا يف بــؤرة
تركيــز القواعــد تنظيميــة الوطنيــة تقليديًــا ،ويرجــع جــزء مــن هــذا
إلــى االهتمــام القــوي لــدي الحكومــات باألمــن القومــي.

مجتمــع األعمــال والجهــات التنظيميــة والمســتهلكين معًــا .وتمــر
كل البيانــات بــدورة حيــاة -جمــع وتحليــل البيانــات ،تخزينهــا،
مــا
نقلهــا ،وتصريفهــا -وهــي تمثــل األســاس للن ُهــج األكثــر تنظي ً
يف العالــم (انظــر الشــكل  .)2إذ يغلــب علــى هــذه القواعــد
التنظيميــة اتبــاع الخطــوات الســابقة يف دورة حيــاة البيانــات،
وربمــا تختلــف التزامــات أصحــاب المشــروعات باختــاف نمــاذج
األعمــال الخاصــة بهــا .كمــا يمكــن أن تتضمــن القواعــد التنظيميــة
التزامــات لــكل القطاعــات ،مثــل االســتجابات إزاء اختــراق
البيانــات.

وتعتبــر البيانــات بمثابــة الوقــود بالنســبة لالقتصــاد الرقمــي،
ومــن ثــم أصبحــت ســلعة عالميــة أساســية يف حــد ذاتهــا ،ويتــم
بشــكل متزايــد صقلهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا بكميــات كبيــرة
بهــدف زيــادة قــوة المحتــوى والســلع والخدمــات المرقمــة.
وهكــذا أصبحــت حمايــة البيانــات محــل اهتمــام مُركّــز عنــد

ويتزايــد االعتــراف عالميًــا باألهميــة الحاســمة للبيانــات ،وتعمــل
الــدول علــى تفعيــل قوانيــن حمايــة البيانــات .ففيمــا يتعلــق
بالحكومــات ،يتطلــب تنظيــم البيانــات تحقيــق تــوازن دقيــق
بيــن عــدة عوامــل :األمــن القومــي ،الرقابــة ،سياســة المنافســة،
االبتــكار ،نزاهــة العمليــة االنتخابيــة ،وحمايــة المســتهلك.

الشكل  :2العناصر التنظيمية يف نظم حماية البيانات
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يقلــق األفــراد كذلــك بشــأن كيفيــة جمــع واســتخدام بياناتهــم
الشــخصية ،خاصــة يف مســائل حساســة مثــل البيانــات
البيولوجيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يقلــق األفــراد مــن
اإلعالنــات ذات األغــراض التجاريــة أو السياســية التــي تســتهدف
الحصــول علــى بيانــات شــخصية منهــم .كمــا يقلــق الكثيــرون
مــن المراقبــات الحكوميــة.
وقــد بلــغ عــدد البلــدان التــي أدخلــت قوانيــن لحمايــة البيانــات
 107بلــد يف يوليــو  .2018كمــا تعمــل بلــدان أخــرى ذات أســواق
كبيــرة وناميــة (مثــل كينيــا والبرازيــل ونيجيريــا ومصــر) حاليًــا
علــى وضــع مشــروعات قوانيــن لحمايــة البيانــات .وتعتبــر
المشــاركة يف عمليــة الصياغــة والتعليــق عليهــا وســيلة مهمــة
إليصــال صــوت مجتمــع األعمــال (انظــر دراســة الحالــة يف صفحــة
 .)23ومثلمــا هــو الحــال بالنســبة لحمايــة المســتهلك ،ال توجــد
حتــى اآلن معاييــر معتــرف بهــا دوليًــا إلرشــاد تطويــر القواعــد
التنظيميــة الوطنيــة .وال يؤثــر هــذا علــى مجتمــع األعمــال
وحــده ،والــذي يجــب عليــه يف بعــض الحــاالت تصميــم إجــراءات
خاصــة بــه لحمايــة البيانــات بمــا يتفــق مــع القواعــد التنظيميــة
الخاصــة بالواليــة القضائيــة المختصــة ،وإنمــا يؤثــر ً
أيضــا بشــكل
كبيــر علــى قــدرة الهيئــة التنظيميــة علــى إنفــاذ قوانيــن حمايــة
البيانــات .ويشــكل غيــاب التناســق فرصــة مواتيــة ومســألة عامــة
ملحــة تدعــو إلــى االنخــراط بيــن العــام والخــاص .ومــن أجــل
طلــع علــى النظــم
فعاليــة هــذا الحــوار يمكــن للقطــاع الخــاص أن ي ّ
القانونيــة يف البلــدان األخــرى والتــي يمكــن أن تخــدم كنمــاذج
للتشــريع المحلــي ،أو لتشــجيع صنــاع السياســات العامــة
واتحــادات األعمــال علــى االهتمــام بالمبــادرات الدوليــة يف مجــال
السياســات العامــة.

الشــركات بأحجامهــا المختلفــة تريــد االســتفادة مــن الكميــة
الهائلــة مــن البيانــات المتاحــة لتقديــم ســلع وخدمــات مبتكــرة،
وأن تســتطيع -كمــا أوضــح تقريــر حديــث لمركــز المشــروعات
الدوليــة الخاصــة -اســتخدام نظــم الحمايــة القويــة للبيانــات يف
دعــم شــهرة عالماتهــا التجاريــة وبنــاء الثقــة مــع المســتهلكين
والمســتخدمين .9وتنشــأ حاليًــا أرضيــة مشــتركة عالميًــا
مــا
لبحــث كيفيــة حمايــة أصحــاب المشــروعات األصغــر حج ً
والمســتهلكين يف نفــس الوقــت ،مــع تشــجيع االبتــكار والنمــو.
وبإمــكان جماعــات حشــد التأييــد ،بالتعــاون مــع أصحــاب
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وأصحــاب المشــروعات
األكبــر ،أن تســتخدم هــذه النُهُــج لوضــع أجنــدة متنوعــة.
يضــاف إلــى مــا ســبق أن اختــاف درجــات تنظيــم الــدول لحمايــة
البيانــات يؤثــر يف تدفقــات البيانــات عبــر الحــدود ،وحيــث يتجلــى
نهجــان مختلفــان لــكل منهمــا آثــاره المحــددة علــى القطــاع
الخــاص )1( :نهــج يركــز علــى كفــاءة القواعــد التنظيميــة يف
مصــد ِّر للبيانــات ،والــذي يشــدد علــى متانــة النظــام
البلــد ال ُ
القانونــي يف البلــد ويضــع العــبء علــى عاتــق القطــاع العــام ،أو
( )2نهــج القواعــد الملزمــة للشــركات ،والــذي يقيِّــم درجــة مــا
حققتــه الشــركة مــن بنــاء آليــة مراجعــة مســتقلة فعالــة لحمايــة
البيانــات ،ومــن ثــم يضــع العــبء علــى القطــاع الخــاص .ورغــم أن
األخيــر قــد ال يبــدو خيــارًا جذابًــا إال أنــه ليــس ســيئ ًا بالضــرورة.

وتعتبــر المتطلبــات الخاصــة بحمايــة البيانــات أساســية بالنســبة
لمجتمــع األعمــال .فعلــى ســبيل المثــال ينبغــي أال تمثــل
القواعــد التنظيميــة الخاصــة بالتســجيل أو الرســوم عبئًــا كبيـرًا،
كمــا أن متطلبــات توفيــر المراقبــات الداخليــة ،مثــل الموظفيــن
المختصيــن بحمايــة البيانــات ،قــد يمثــل عبئًــا غيــر مناســب
مــا .وكذلــك تعرضــت مســألة توطيــن
للمشــروعات األصغــر حج ً
البيانــات (متطلبــات أن تنشــيء الشــركات مراكــز بيانــات محليــة
لتخزيــن البيانــات ،أو نســخة منهــا يف بعــض الحــاالت) النتقــادات
مــن جانــب القطــاع الخــاص.
9. CIPE, Why Companies in Emerging Markets Should Prioritize Data Privacy. Web. April 6, 2018. 017.
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دراسة حالة:
تعليق على القواعد التنظيمية لحماية البيانات يف بنما
بإمــكان اتحــادات األعمــال أن تشــارك بنشــاط يف العمليــة التشــريعية الخاصــة بقوانيــن حمايــة البيانــات .ورغــم أن هــذه العمليــة
تختلــف اختالفًــا كبيــرًا باختــاف الواليــات القضائيــة المختصــة ،تســمح العمليــات اإلداريــة أحيانًــا بالمشــاركة والتعليقــات مــن
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص .ومــن أمثلــة ذلــك مــا تــم عنــد صياغــة تشــريع حمايــة البيانــات يف بنمــا.
ففــي منتصــف عــام  2016نظــر الكونجــرس يف بنمــا مشــرو ع قانــون لتنظيــم حمايــة البيانــات يف البلــد .وعقــد المجلــس جلســات
اســتماع علــى مــدى ثالثــة أشــهر إلفــادات مــن نشــطاء يف المجتمــع المدنــي ومواطنيــن وقــادة أعمــال .كمــا اشــترك يف جلســات
االســتماع العامــة ممثلــون للهيئــة الوطنيــة لالبتــكار ،هيئــة الشــفافية ،مــع مشــاركة خاصــة مــن منظمــة دول أمريــكا الالتينيــة
والمحكمــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،أي أنــه قــد روعــي االهتمــام الواجــب باإلطاريــن اإلقليمــي والدولــي .وقــدم المشــاركون
مقترحــات تــم تضمينهــا يف المشــرو ع النهائــي الــذي قُــدم للكونجــرس يف فبرايــر  .2017وعلــى طريــق إثــراء الحــوار العــام يف المســألة،
عقــدت منظمــات مختلفــة مؤتمــرات للتــداول مــع ممثلــي شــركات القطــاع الخــاص الكبيــرة (مثــل جوجــل  )Googleوالغرفــة
التجاريــة يف بنمــا.
ولــم يتحــول المشــرو ع إلــى قانــون بعــد حتــى عــام  ،2018بســبب قيــود تتعلــق بالميزانيــة .ومــع ذلــك فــإن عمليــة صياغــة القواعــد
هــذه تســلط الضــوء علــى ممارســة جيــدة تــم الترحيــب فيهــا بالمشــاركة الفعالــة التحــادات األعمــال المعنيــة ،كمــا انخرطــت
المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة يف العمليــة لتســاهم بــرؤى إضافيــة قيمــة وتدعــم الحــوار .وهنــاك عمليــات مماثلــة ً
أيضــا يف الهنــد
وكينيــا ،حيــث فُتِــح للنقــاش العــام مشــروعا قانونيــن لحمايــة البيانــات.

Sources: IPANDETEC, Cronología de unProyecto
de Ley de ProteccióndeDatos en Panamá, Jan. ,29
2018. Web; AIG, ConsultapúblicasobreProyecto
de Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal” refuerza el marco legal para la
Economíay el Gobierno Digital, July 2016 ,11,
Web. VioletaVillar, Panamá necesitaaprobar Ley de
;ProteccióndeDatos, El Capital, Feb. 2018 ,14.Web
Gobierno de Panamá, Avalanproyectoqueestablece
la protección de datos de carácter personal,
Consejo de Gabinete, Jan. 2017 ,18, Web.
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إرشادات وتوصيات لمجتمع األعمال
ينبغــي علــى مجتمعــات األعمــال المحليــة ،كخطــوة أولــى ،أن
تفهــم نطــاق القوانيــن والقوعــد التنظيميــة وغيرهــا مــن التدابيــر
المنطبقــة عليهــا فيمــا يتعلــق بحمايــة البيانــات ،وهــو مــا يعتمــد
علــى أيــن توجــد مواضــع البيانــات المعنيــة ،وعلــى المراحــل ذات
الصلــة يف دورة حيــاة البيانــات (الجمــع ،المعالجــة ،التخزيــن ،أو
النقــل) .وبســبب غيــاب التناســق علــى المســتوى الدولــي ،قــد
تخضــع األعمــال المحليــة لقوانيــن وقواعــد تنظيميــة مــن عــدة
واليــات قضائيــة.
وقــد تحتــاج الشــركات إلــى تصميــم نظمهــا الخاصــة لحمايــة
البيانــات ،مثــل شــروط الخدمــة ،كــي تتأقلــم مــع المتطلبــات
التنظيميــة الوطنيــة المختلفــة .وبينمــا قــد ال يمثــل هــذا مســألة
مــا ،إال أنــه يضــع عبئًــا ثقيــا ًعلــى عاتــق
للشــركات األكبــر حج ً
أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة .ويمكــن للعمــل
الجماعــي ،مــن خــال اتحــادات األعمــال أو غــرف التجــارة ،أن
يصبــح طريقــة فعالــة ألن يضمــن أصحــاب المشــروعات الصغيرة
والمتوســطة مراعــاة احتياجاتهــم الخاصــة.

كمــا يحــب علــى مؤيــدي مجتمعــات األعمــال أن يحتشــدوا وراء
نَهــج مشــترك لمعالجــة مســألة انتقــال البيانــات عبــر الحــدود.
وهنــاك عــدد مــن االعتبــارات المهمــة ألصحــاب األعمــال الراغبين
يف توســيع أســواقهم الخارجيــة .أولهــا :مــا إذا كانــت قوانين حماية
البيانــات تطبــق محليًــا فقــط أم تطــال ً
أيضــا أصحــاب المشــروعات
بالخــارج ،فيمــا يتعلــق بجمــع أو معالجــة بيانــات المقيميــن يف
الداخــل (مــن أمثلــة النــوع الثانــي :النظــام المعمــول بــه يف
اليابــان) .واالعتبــار الثانــي هــو درجــة مشــاركة مجتمــع األعمــال
المحليــة ،أو صنــاع السياســات العامــة الوطنييــن ،يف المناقشــات
األوســع علــى المســتوى الدولــي .إذ يمكــن مثــا ًللقائميــن بحشــد
التأييــد أن يضغطــوا مــن أجــل تحقيــق تناســق دولــي أكبــر و/أو
التركيــز الدائــم علــى جعــل األطــر والمؤسســات الدوليــة تراعــي
احتياجــات أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى
ســبيل المثــال .وفيمــا يتعلــق بالتجانــس التنظيمــي هنــاك
بالفعــل بعــض النمــاذج الجيــدة ،مثــل الجهــود المبذولــة لتوحيــد
الشــهادات بيــن االتحــاد األوربــي ومنتــدى التعــاون االقتصــادي يف
بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي (أبيــك) -لكنهــا لــم تصبــح واســعة
االنتشــار حتــى اآلن.
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عندمــا يقــوم مجتمــع األعمــال المحلــي بدراســة الوضــع القانوني
والتنظيمــي لحمايــة البيانــات ،يجــب عليــه مالحظــة ســتة
اعتبــارات تنظيميــة ذات أولويــة ،يمكــن أن تســاعد يف بنــاء نمــاذج
األعمــال ويف اإلعــداد لجهــود حشــد التأييــد .وهــي )1( :نطــاق
التنظيــم )2( ،درجــة تركيــز قوانيــن حمايــة البيانــات علــى

المســتهلك )3( ،مســتويات حمايــة البيانــات المختلفــة
حســب حجــم الشــركة )4( ،البنيــات المؤسســية لتنظيــم
حمايــة البيانــات )5( ،نُهُــج تناقــل البيانــات عبــر الحــدود،
( )6االســتثناءات مــن نظــم حمايــة البيانــات.

• نطــاق التنظيــم :هنــاك نظــم مختلفــة لحمايــة البيانــات ،ومــن الممكــن تصميمهــا بمــا يالئــم طبيعــة الســوق المحليــة .فبينمــا
تبنــت بعــض البلــدان علــى ســبيل المثــال قواعــد تنظيميــة واســعة المــدى وأكثــر شــموال ًبخصــوص حمايــة البيانــات (مثــل االتحــاد
األوربــي ،اليابــان ،غانــا) ،بُن ِيَــت القواعــد التنظيميــة لبلــدان أخــرى علــى أســاس احتياجــات حمايــة البيانــات يف قطاعــات أو وظائــف
مختلفــة .وتعتبــر كوريــا الجنوبيــة مثــاال ًللحالــة الثانيــة ،حيــث توجــد قوانيــن مختلفــة لــكل مــن تكنولوجيــا المعلومــات ،المعامــات
جــا مشــابهًا حاليًــا ،هنــاك مشــروعا قانونيــن
الماليــة ،واإلفصــاح عــن المعلومــات الشــخصية لالئتمــان .10وبينمــا تتبنــى البرازيــل نه ً
تحــت النظــر ويتوقــع أن يحـوّال البرازيــل باتجــاه اعتمــاد إطــار عــام لحمايــة البيانــات .11ومــع بــدء المزيــد مــن الواليــات القضائيــة يف
تغييــر أو تحديــث أطرهــا القانونيــة ،ســتتزايد أهميــة مشــاركة القطــاع الخــاص يف عمليــة وضــع التشــريعات.
• التركيــز علــى المســتهلك :تتبنــى بعــض األطــر القانونيــة واســعة التأثيــر ،مثــل التنظيــم العــام لحمايــة البيانــات يف االتحــاد
األوربــي  ،12GDPRنهــج التمحــور حــول المســتهلك فيمــا يتعلــق بحمايــة البيانــات ،وهــو مــا يتطلــب مــن أصحــاب المشــروعات
توفيــر رقابــة أكبــر وطيفًــا أوســع مــن الحقــوق للمســتهلكين .فمثــا ًيطبــق االتحــاد األوربــي وروســيا قواعــد صارمــة فيمــا يختــص
بالمعلومــات الحساســة .كمــا تحصــل بعــض الفئــات ،مثــل األطفــال ،علــى مســتويات حمايــة أعلــى (علــى ســبيل المثــال :قانــون
حقــوق الطفــل رقــم  26لعــام  2003يف نيجيريــا والــذي يحمــي خصوصيــة األطفــال تحــت ســن الثامنــة عشــر .ويمكــن لمجتمــع
األعمــال أن يســتفيد مــن هــذه النمــاذج وأن يدمــج منهــا مــا يتفــق مــع الواليــة القضائيــة المختصــة.
• اختــاف مســتويات االمتثــال بحســب حجــم الشــركة :كمــا تُعتبــر قــدرة وتأثيــر البيانــات علــى مجتمــع األعمــال موضــع اعتبــار
عــام؛ فقــد أدخلــت بعــض الواليــات القضائيــة قوانيــن وقواعــد تنظيميــة بمســتويات انصيــاع مختلفــة بحســب القــدرات المختلفــة
للمشــروعات مختلفــة األحجــام .ففــي أســتراليا علــى ســبيل المثــال ال يطبــق قانــون الخصوصيــة علــى الشــركات التــي يقــل
حجــم أعمالهــا عــن ثالثــة مالييــن دوالر أســترالي ســنويًا .وهــو اســتثناء مالئــم بشــكل خــاص للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
والشــركات الجديــدة.

10. DLA Piper, Data Protection Laws of the World: South Korea. Web. January 16, 2017.
11. Bruno Bioni and RenatorLeiteMonteiro.Brazilian General Bill on the Protection of Personal Data.IAPP.
Web. January 31, 2018; Bill 5276/2016 Dispõesobre o tratamento de dados pessoaispara a garantia do
livredesenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa natural. Web.
12Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and Of The Council Of 27 April 2016 on The
Protection of Natural Persons with Regard to The Processing Of Personal Data And on The Free Movement
of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
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• البنيــة المؤسســية لتنظيــم حمايــة البيانــات :يمكــن إلنشــاء مؤسســة تنظيميــة خاصــة مســئولة عــن حمايــة البيانــات أن يمثــل
نقطــة اتصــال لــكل مــن مجتمــع األعمــال والجمهــور ،بقواعــد عامــة مبســطة ،ومــن ثــم تجنــب التحديــات والتكاليــف الناجمــة عــن
تداخــل القواعــد التنظيميــة .ويف بعــض الواليــات القضائيــة تــم تأســيس كيانــات تنظيميــة جديــدة أو وحــدات داخــل المؤسســات
التنظيميــة القائمــة ،تختــص بمعالجــة التحديــات المتعلقــة بحمايــة البيانــات .وقــد تكــون هــذه الوحــدات محــدودة االمتــداد والنطاق،
ولكنهــا تدعــم الجهــود للتحــول نحــو منظومــة أكثــر عموميــة لتنظيــم حمايــة البيانــات.
• نُهُــج تناقــل البيانــات عبــر الحــدود :تتوقــف هــذه النُهُــج يف النهايــة علــى مــدى قــوة القوانيــن الوطنيــة لحمايــة البيانــات .ففــي
الواليــات القضائيــة ذات القوانيــن الضعيفــة لحمايــة البيانــات ،قــد يفضــل مجتمــع األعمــال المحلــي تبنــي نهــج القواعــد الملزمــة
ذاتيًــا للشــركات ،حيــث تعتمــد األخيــرة علــى تفعيــل آليــات داخليــة فيهــا يمكــن أن تنتــج إنفــاذًا أقــوى للحمايــة .13وبالمقابــل إذا وُجــد
المشــروع تحــت واليــة قضائيــة ذات قواعــد قويــة لحمايــة البيانــات ،فقــد يطلــب مــن حكومتــه البحــث عــن «وضعيــة مالئمــة» تتيحهــا
واليــة قضائيــة أخــرى مــن أجــل تبســيط وتوحيــد نقــل البيانــات بوجــه عــام.
• االســتثناءات مــن نظــم حمايــة البيانــات :يف الواليــات القضائيــة التــي تلقــي علــى عاتــق أصحــاب المشــروعات متطلبــات تقتضــي
درجــة عاليــة مــن االمتثــال ،وبخاصــة أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،يمكــن لمجتمــع األعمــال أن يمــارس حمــات
حشــد التأييــد لإلعفــاء مــن قواعــد معينــة ،وأن تعمــل مــع الحكومــة لتعديــل المتطلبــات يف هــذا الشــأن .ومــن االســتثناءات األخــرى
التــي يمكــن النظــر فيهــا :تعييــن موظــف داخلــي لحمايــة البيانــات (حســب حجــم الشــركة) ،أو تخفيــض رســوم التســجيل الكبيــرة ،أو
إلغــاء مقتضيــات توطيــن البيانــات.

 .13كما أن نهج العقود النموذجية ،الذي
يدقق صياغة عقود معينة ويحدد ما إذا كانت
ف تناقل البيانات ،يمكن أن
تحمي بشكل كا ٍ
يشكل خيارًا مناسبًا ،لكن استخدامه ليس
واسع االنتشار (فهو مستخدم حتى اآلن يف
االتحاد األوربي وحده ،ويعتمد على التطبيق
الكامل للعقود النموذجية) .انظر:
United Nations Conference
on Trade and Development,
Data Protection Regulations
and International Data Flows:
Implications for Trade and
Development. 13. Web. 2016.
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قائمة أسئلة مرجعية لتحليل القوانين والقواعد التنظيمية القائمة
لحماية البيانات
من ينظم حماية البيانات يف واليتك القضائية المختصة (وزارة ،هيئة تنظيمية..،الخ)؟
هل توجد يف بلدك أو منطقتك قوانين أو قواعد تنظيمية لحماية البيانات؟ أو هل توجد مشروعات قوانين
فهم مسألة – أمن اإلنترنت
جا
إذا كان يوجد ضمن واليتك القضائية قانون أو أكثر لحماية البيانات ،فهل تتبنى الوزارة أو الهيئة التنظيمية نه ً
أكثر عمومية لحماية البيانات ،أم يختلف التنظيم باختالف القطاعات؟
من المسئول عن إنفاذ قوانين وقواعد حماية البيانات التنظيمية داخل واليتك القضائية؟

هل يهتم قطاعك أو صناعتك اهتمامًا أكبر بجانب معين يف دورة حياة حماية البيانات؟

هل يهتم قطاعك أو صناعتك بخاصية سكانية معينة للمستخدمين؟

هل يضمن التنظيم الذاتي لألعمال حماية البيانات؟ وهل توجد آلية لتدارك خرق البيانات؟
هل توجد قنوات للحوار العام -الخاص بشأن حماية البيانات؟ وهل توجد فرص حاليًا أمام القطاع الخاص للعمل
مع الجهات التنظيمية وصناع السياسات العامة لصياغة ودفع قوانين لحماية البيانات؟
هل اندمج مشروعك يف األطر التنظيمية لحماية البيانات على المستوى اإلقليمي أو الدولي؟
هل واجهت مسائل خاصة بحماية البيانات عبر الحدود؟ وإن حدث ذلك هل تعرف كيف تم التعامل معها؟
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فهم مسألة – أمن اإلنترنت
يعمــل تنظيــم أمــن اإلنترنــت (حمايــة اإلنترنــت) علــى حمايــة
تكنولوجيــا المعلومــات ونظــم الحاســوب مــن الهجمــات ،وهــو
موضــع اهتمــام عالمــي عنــد كل المنتميــن لمجتمــع األعمــال،
بــل وكل فــرد ينشــط علــى اإلنترنــت .فقــد شــهدت الســنوات
األخيــرة تزايــد حــدة وحجــم الهجمــات علــى الحواســب وشــبكات
المعلومــات ،العامــة والخاصــة علــى الســواء ،مــا يلحــق الضــرر
بالحكومــات والصناعــة والمســتهلكين .ويشــمل أمــن اإلنترنــت
جملــة مــن الفاعليــن العامّيــن والخــواص ،ويغطــي «أجهــزة
الحواســب المتصلــة ،العامليــن ،البنيــة التحتيــة ،التطبيقــات،
الخدمــات ،نظــم االتصــاالت ،وكل المعلومــات المنقولــة و/أو
المخزنــة».14ويف الوقــت الــذي أصبــح االقتصــاد الرقمــي ،والتجــارة
اإللكترونيــة خاصــة ،قــادرًا علــى تحقيــق نمــو شــامل ،فــإن
التكنولوجيــات التــي ال تتوقــف عــن التطــور يمكــن أن تــؤدي إلــى
قابليــة اإلصابــة بتعــدي عبــر اإلنترنــت ،ومــن ثــم كانــت الحاجــة
إلــى نظــم قويــة ومرنــة ألمــن اإلنترنــت.

وقــد تطــور اإلطــار التنظيمــي ألمــن اإلنترنــت علــى ثــاث
مراحــل )1( :التشــريعات المتعلقــة بجرائــم اإلنترنــت
علــى المســتوى الوطنــي )2( ،المعاييــر واإلرشــادات
التــي أدخلهــا القطــاع الخــاص )3( ،التحــول حديثًــا نحــو

مــا
تشــريعات أوســع نطاقًــا تنظــم أمــن اإلنترنــت تنظي ً
ال (انظــر الشــكل  .)3وينبغــي علــى مجتمــع األعمــال أن
شــام ً
يكــون علــى درايــة بإطــار أمــن اإلنترنــت المطبــق يف نطــاق واليتــه
القضائيــة المعنيــة ،وتحديــد أيــن توجــد الثغــرات .ويجــب علــى
الفاعليــن العاميــن والخــواص أن يعملــوا كفريــق واحــد للتوصــل
إلــى النُهُــج التنظيميــة المناســبة والتسلســل الواجــب يف تدابيــر
اإلصــاح ،آخذيــن يف االعتبــار عــبء االمتثــال المفــروض علــى
أصحــاب المشــروعات (وخاصــة أصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة والبادئــة) واحتياجــات المســتهلكين.

الشكل  3تطور القواعد التنظيمية ألمن اإلنترنت
التشريع الخاص بجرائم اإلنترنت
النمط األول ألمن اإلنترنت المعتمد يف
معظم الن ُهج القائمة من أسفل ألعلى.
ومن جرائم اإلنترنت:
•انتحال البريد اإللكتروني
•االحتيال
•البريد اإللكتروني غير المرغوب
•التشهير عبر اإلنترنت
•المطاردة اإلنترنتية
•سرقة الهوية
•قرصنة البرامج
•الدخول غير المرخص
•الحرمان من الخدمة
•تشويه الويب
•برامج االبتزاز للحصول على فدية
•هجوم "سالمي" المتسلسل
•القنبلة الفيروسية المدسوسة
•التالعب يف البيانات

اإلنفاذ متعدد األطراف المعنية
بقيادة القطاع الخاص
امتالك برنامج خاص ألمن اإلنترنت.
إضفاء الطابع المؤسسي على اإلجراءات
والمعايير من خالل إطار إنفاذ متعدد
األطراف.

التنظيم الشامل ألمن اإلنترنت
•التغطية (عامة أو قطاعية)
•الجانب الوقائي (استراتيجي ،تنظيمي ،آليات متابعة)
•جانب االستجابة (تعريف الحادث أو الهجوم اإلنترنتي ،وااللتزامات القانونية التي
تترتب عليه)
)Source: New Markets Lab (2018

14. International Telecommunications Union, Definition of Cybersecurity. Web.
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تعتبــر التشــريعات الخاصــة بجرائــم اإلنترنــت ،التــي تجــرِّم
جملــة مــن الجرائــم الرقميــة مثــل القرصنــة وســرقة الهويــة،
هــي النهــج األكثــر انتشــارًا ،ويمكــن أن يكــون فعــاال ًإذا صاحبــه
عقوبــات مناســبة وإنفــاذ قــوي للقانــون .وبإمــكان مجتمــع
األعمــال المحلــي أن يســاعد يف تركيــز وترتيب أولويــات التدخالت
والتكفــل بــأن تمــارس أفضــل الممارســات المتوائمــة مــع النظام
القانونــي ،وكذلــك مــن خــال مبــادرات القطاعيــن العــام -الخــاص
المشــتركة .كمــا يجــب أن تراعــي الغــرض مــن التحــرك الحديــث
نحــو تفعيــل قواعــد تنظيميــة شــاملة ألمــن اإلنترنــت ومــا
ينتــج عنهــا مــن أعبــاء محتملــة .وعلــى األرجــح ســتظل الجهــات
التنظيميــة تُدخِــل قواعــد أكثــر تفصيــا ًوصرامــة ،األمــر الــذي
ســوف يقــوي أمــن اإلنترنــت ،لكنــه ســيخلق التزامــات امتثــال
إضافيــة .وســيكون مــن المهــم أن يضغــط مجتمــع األعمــال
المحلــي علــى الجهــات التنظيميــة كــي تحقــق التــوازن بيــن
الجانبيــن الســابقين.
وقــد تتضمــن تشــريعات أمــن اإلنترنــت ،الشــاملة وغيــر المبالــغ
فيهــا ،العناصــر التاليــة :تصميــم الكيانــات الهامــة لألمــن القومــي
مــع وضــع متطلبــات متوازنــة منهــا ومــن نظــم معلوماتهــا؛ نُهُــج
للشــركات تكــون مبنيــة علــى إدارة المخاطــر بمــا يتســق مــع
أفضــل الممارســات العالميــة التــي تأخــذ يف االعتبــار بنيــة وأصول
األعمــال؛ والتدابيــر الالزمــة للحــد مــن تكــرار وقــوة الهجمــات
اإلنترنتيــة علــى النظــم األساســية المهمــة للنمــو االقتصــادي.
وتتضمــن األحــكام الالزمــة للحذر عنــد وضع تشــريعات اإلنترنت:
االلتــزام بمتابعــة التعبيــر علــى اإلنترنــت ،عمليــات التدقيــق قبل
إطــاق األجهــزة و/أو البرمجيــات ،عقوبــات جنائيــة بمــدد طويلــة
علــى جرائــم االختــراق ،ومتطلبــات توطيــن البيانــات .باإلضافــة
إلــى تكويــن فــرق االســتجابة للطــوارئ الحاســوبية  -CERTوهــي
شــائعة االســتخدام يف األمريكتيــن -والتــي بإمكانهــا تيســير
اإلبــاغ الســريع بالحــوادث وســرعة عالجهــا لصالــح مجتمــع
األعمــال ،وكذلــك بالنســبة للبنيــة التحتيــة األساســية والجهــات
الحكوميــة.15

وقــد يمثــل النهــج اإللزامــي المتشــدد تحديًــا أمــام مجتمــع
األعمــال الــذي يمكــن مســاعدته علــى أفضــل وجــه بإيجــاد نظــام
يســمح بالمرونــة يف تبنــي المعاييــر المناســبة لــه .ويســتفيد
مجتمــع األعمــال والجهــات التنظيميــة مــن وضــع حوافــز
للمشــروعات كــي تتبنــى أفضل الممارســات .ويعمل هــذا النظام
التصاعــدي ،مــن أســفل إلــى أعلــى ،علــى تخفيــف عــبء اإلنفــاذ
عــن الجهــات التنظيميــة ،يف الوقــت الــذي يســمح للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ببنــاء قدراتهــا الخاصــة لالرتقــاء بثقــة
المســتهلكين .وال شــك أن االعتــراف بتكافــؤ المعاييــر الحاليــة
المقارَنــة ســوف يخفــف ً
أيضــا العــبء التنظيمــي عــن مجتمــع
األعمــال المحلــي .والمهــم هنــا هــو ضــرورة أن يشــارك هــذا
المجتمــع يف عمليــة صياغــة المعاييــر والتنســيق الهــادف إلــى
تلبيــة االحتياجــات (انظــر دراســة الحالــة التاليــة) .كمــا ينبغــي
عليــه متابعــة األطــر الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة للمســاعدة
يف اإلرشــاد إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات وبنــاء نهجهــا الخــاص
يف حشــد التأييــد.

15. https://www.sites.oas.org/cyber/EN/Pages/Directory/Default.aspx

29

30

الجزء األول – االقتصاد الرقمي ..الدليل االسترشادي الموجز

دراسة حالة:
التنسيق العام – الخاص بشأن أمن اإلنترنت يف تونس
أُنشــئت الوكالــة الوطنيــة للســامة المعلوماتيــة  NACSيف تونــس عــام  2003تحــت إشــراف وزارة تكنولوجيــات االتصــال .وتضطلــع
الوكالــة بمهمــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة يف مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال ،وإجــراء التقييــم الــدوري للمخاطــر،
وإنشــاء الفريــق الوطنــي التونســي لالســتجابة لطــوارئ الحاســب اآللــي Cert-TCCالــذي يقــدم المســاعدة يف مجــال األمــن
المعلوماتــي .وقــد تــم تكليــف الفريــق بمهــام متعــددة تتضمــن :إبــاغ الــرأي العــام بالحــوادث والتهديــدات اإلنترنتيــة ،تعزيــز بنــاء
القــدرات ،تزويــد المجتمعــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بنقــاط الضعــف المكتشــفة يف المنتجــات والنظــم.
ومــن المهــام األكثــر فائــدة  :قيــام الفريــق بتيســير االتصــال بيــن المســتخد ِمين يف القطاعيــن العــام والخــاص ،وباألخــص الخبــراء
والمحترفيــن يف مجــال التكنولوجيــا والكيانــات المهتمــة بأمــن اإلنترنــت.
ســاعد الفريــق كثي ـرًا يف إنشــاء منصــات الحــوار وبرامــج بنــاء القــدرات لتحقيــق التواصــل بيــن األطــراف المعنيــة المختلفــة .كمــا
شــجع التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن خــال «ســاهر -هنــي نــت» ،وهــي مبــادرة تســتخدم المدخــل الوقائــي لتقليــل
مخاطــر اإلنترنــت ودعــم التنفيــذ المشــترك بيــن الكيانــات.
ومــع ذلــك ال يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يجــب عملــه كــي يتوافــق النهــج التونســي مــع المعاييــر الدوليــة ألمــن اإلنترنــت .وينبغــي
علــى مجتمــع األعمــال يف تونــس تشــجيع الجهــود المطــردة لبنــاء القــدرات ،مــع التركيــز مــن جانــب الحكومــة علــى زيــادة االمتثــال
للمعاييــر الدوليــة.

Sources: Tunisian National
Agencyfor Computer Security.
History of The Creation of
The Agency Web; Jidaw,
Tunisia Information Security
strategy – National Agency for
Computer Security.Web.
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إرشادات وتوصيات لمجتمع األعمال
يعتبــر إنشــاء نظــام قــوي ومــرن ألمــن اإلنترنــت مســألة
حاســمة يف التعامــل مــع جوانــب الضعــف والعرضــة للهجــوم
عبــر اإلنترنــت .وقــد تطــورت القواعــد التنظيميــة لهــذا الميــدان
عبــر ثــاث مراحــل عرّضنــا لهــا مــن قبــل ،وينبغــي علــى
الفاعليــن يف القطاعيــن العــام والخــاص العمــل بشــكل متناســق
لصياغــة واعتمــاد وتطبيــق التــوازن المناســب يف التشــريعات
مــع مراعــاة المرونــة .وينبغــي علــى هــذه العمليــة أن تأخــذ يف
اعتبارهــا :عــبء االمتثــال للقواعــد التنظيميــة بالنســبة لمجتمــع
األعمــال المحلــي (وبخاصــة أصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة والناشــئة) ،واألهــداف المتوخــاة مــن السياســات

العامــة ،واحتياجــات المســتهلكين والمواطنيــن .ومــع تفَهُــم
مجتمــع األعمــال المحلــي للمشــهد القانونــي والتنظيمــي ألمــن
اإلنترنــت ،هنــاك خمســة اعتبــارات قــد تســاعد يف بنــاء نمــاذج
األعمــال وجهــود حشــد التأييــد .وهــي )1( :نطــاق أمــن اإلنترنــت
وتنظيمــه )2( ،حوافــز لتبنــي أفضــل ممارســات الصناعــة،
( )3البنيــات المؤسســية يف تنظيــم أمــن اإلنترنــت )4( ،أطــر
ح َّ
ســن ألمــن اإلنترنــت ،و( )5المشــاركة يف األطــر
م َ
اإلنفــاذ ال ُ
الدوليــة واإلقليميــة.

• نطــاق أمــن اإلنترنــت وتنظيمــه  :تختلــف قواعــد مجــال اإلنترنــت التنظيميــة بيــن المراحــل الرئيســية الثــاث ســابقة الذكــر
(التشــريعات المتعلقــة بجرائــم اإلنترنــت ،المعاييــر واإلرشــادات التــي أدخلتهــا األطــراف المعنيــة بقيــادة القطــاع الخــاص ،التحــول
مــا شــامال ً) .فعلــى ســبيل المثــال توجــد قوانيــن لجرائــم اإلنترنــت يف بلــدان كثيــرة ،لكنهــا
نحــو تشــريعات تنظــم أمــن اإلنترنــت تنظي ً
مازالــت يف طــور اإلعــداد لقوانيــن بشــأن أمــن اإلنترنــت .ومــع بــدء المزيــد مــن الواليــات القضائيــة يف تغييــر أو تحديــث أطــر أمــن
اإلنترنــت ،ســتتزايد أهميــة مشــاركة القطــاع الخــاص يف عمليــة صياغــة القواعــد .وتكــون الحــوارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
مفيــدة لطائفــة أوســع مــن األطــراف المعنيــة ،بمــن فيهــم أنصــار اإلنترنــت المفتــوح والمؤسســات الماليــة ،وعلــى مجتمــع األعمــال
المحلــي أن يحــدد أيــن توجــد القنــوات المناســبة لتلــك الحــوارات علــى المســتوى الوطنــي.
• حوافــز لتبنــي أفضــل ممارســات الصناعــة :مــع تحــول النظــم القانونيــة الرســمية نحــو التركيــز األشــمل علــى أمــن اإلنترنــت،
يمكــن للجهــود التــي تقودهــا الصناعــة بنــاء ً علــى أفضــل الممارســات ،أن تمثــل طريقًــا هامًــا لمعالجــة المخــاوف المتعلقــة بأمــن
اإلنترنــت وتعزيــز ثقــة المســتهلكين .ومــن الممكــن مشــاركة أفضــل الممارســات مــن خــال مداخــل مثــل :المبــادرات متعــددة
األطــراف المعنيــة ،وإرشــادات التطبيــق الواضحــة ،والتبنــي المناســب للقوانيــن والقواعــد التنظيميــة النموذجيــة .وســتؤدي تلــك
المبــادرات إلــى مســاعدة أصحــاب المشــروعات يف الحصــول علــى معلومــات أكثــر بشــأن المعاييــر والخطــوات ذات األولويــة لتبنــي
الممارســات ،والتــي ســتكون كل منهــا مفيــدة علــى وجــه الخصــوص للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ذات القــدرات المحــدودة
واالســتثمار الضعيــف يف أمــن اإلنترنــت .كمــا ينبغــي علــى الجهــات التنظيميــة إدخــال الحوافــز كــي يتبنــى أصحــاب المشــروعات
أفضــل الممارســات (مثــل برامــج اإلرشــاد الطوعــي وشــهادات االعتمــاد).
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•البنيــات المؤسســية يف تنظيــم أمــن اإلنترنــت  :يــؤدي تأســيس هيئــة تنظيميــة واحــدة إلدارة الوظائــف المؤسســية ذات
الصلــة بأمــن اإلنترنــت ،إلــى تيســير االمتثــال والتنظيــم الموحــد وبنــاء القــدرات (يف كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص) ،وكذلــك
تفــادي التحديــات والتكاليــف الناجمــة عــن تداخــل القواعــد التنظيميــة .ومــن أمثلــة هــذا :إنشــاء تونــس لهيئــة تنظيميــة مركزيــة،
وتأســيس وحــدات قطاعيــة متخصصــة يف ســريالنكا لمواجهــة تحديــات بعينهــا ،وهمــا تجربتــان يمكــن أن تــزودا بنقــاط مفيــدة
للنقــاش حــول التفاعــل المشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
سَــن ألمــن اإلنترنــت :مــن النقــاط المهمــة ً
أيضــا كيفيــة اضطــاع األطــر الموجــودة بأمــن اإلنترنــت علــى
م َ
• أطــر اإلنفــاذ ال ُ
ح ّ
جميــع المســتويات (المحليــة ،اإلقليميــة ،والدوليــة) .وينبغــي لهــا أن تتضمــن حشــد التأييــد للتعــاون وتحقيــق االتســاق بيــن
هيئــات اإلنفــاذ المختلفــة المســئولة عــن مختلــف جوانــب أمــن اإلنترنــت واالرتقــاء بالتعــاون الدولــي يف هــذا الشــأن.
• األطــر الدوليــة واإلقليميــة المطــوّرة :يســتطيع مجتمــع األعمــال حشــد التأييــد لتقويــة األطــر اإلقليميــة والدوليــة ،والتــي
يغلــب عليهــا الطابــع العمومــي والتركيــز علــى بنــاء القــدرات وتبــادل المعلومــات .وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا إال أنــه يمثــل
خطــوات أولــى فقــط ليســت كافيــة للتعامــل الفعــال مــع المخــاوف المتصلــة بأمــن اإلنترنــت ،كمــا أن زيــادة التركيــز يف هــذا الشــأن
علــى المســتوى الدولــي يمكــن أن ييســر وضــع القواعــد علــى المســتوى المحلــي ،عبــر المراحــل الثــاث ســابقة الذكــر لتنظيــم
أمــن اإلنترنــت (التشــريعات المتعلقــة بجرائــم اإلنترنــت ،المعاييــر واإلرشــادات التــي أدخلتهــا األطــراف المعنيــة بقيــادة القطــاع
مــا شــامال ً) بهــدف إرشــاد البلــدان التــي تمــر بمراحــل مختلفــة مــن
الخــاص ،التحــول نحــو تشــريعات تنظــم أمــن اإلنترنــت تنظي ً
التطــور.
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قائمة أسئلة مرجعية لتحليل قوانين وقواعد أمن اإلنترنت التنظيمية
من يقوم بتنظيم أمن اإلنترنت يف واليتك القضائية (وزارة ،هيئة تنظيمية ،إلخ)؟ هل توجد هيئة تنظيمية موحدة
إلدارة كل المسائل المتعلقة بأمن اإلنترنت؟ أم تتوزع هذه الوظائف بين مؤسسات مختلفة؟

هل يوجد يف نطاق واليتك القضائية قوانين بشأن ( )1جرائم اإلنترنت و/أو ( )2أمن اإلنترنت بشكل أعم؟

هل يوجد قانون وطني يعالج مسائل أمن اإلنترنت؟

يف حالة عدم وجود ذلك القانون ،هل توجد مسودات قانونية لمعالجة مسائل أمن اإلنترنت؟
من المسئول عن إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية المختصة بأمن اإلنترنت يف نطاق واليتك القضائية؟ وهل
تعتبر الجزاءات مناسبة لردع االنتهاكات ،وكذلك ليست متشددة جدًا إلى الحد الذي قد يمنع اإلبالغ عنها؟
هل توجد برامج لإلرشاد الطوعي وشهادات االعتماد للمساعدة يف توجيه التنظيم الذاتي يف القطاع المعني؟
ما هي األجهزة والبرمجيات والمتطلبات التنظيمية الضرورية لتأكيد تطبيق أمن اإلنترنت على مستوى مجتمع
األعمال المحلي؟
هل توجد قنوات للحوار العام -الخاص حول نُهُج مرشدة التكلفة ألمن اإلنترنت؟ وهل توجد فرص متاحة حاليًا
لعمل القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية وصناع السياسات العامة لبناء ودعم قوانين أمن اإلنترنت؟
هل يتم إعالم قطاع األعمال بمسودات القوانين يف هذا الشأن؟ وهل توجد عملية مستقرة تسمح بإبداء الرأي
والتعليقات؟
هل سبق لك االشتراك يف إطارات لتنظيم أمن اإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي؟

33

34

الجزء األول – االقتصاد الرقمي ..الدليل االسترشادي الموجز

فهم مسألة – المعامالت اإللكترونية
(المدفوعات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني)
تشــكل التجــارة اإللكترونيــة الكثيــر مــن أســس االقتصــاد
الرقمــي .وتتماثــل التجــارة اإللكترونيــة مــع التــداول التقليــدي
للســلع والخدمــات ،فتشــمل المعامــات واالتفاقــات الرقميــة
بيــن الفاعليــن يف سلســلة التوريــد  .supply chainوقــد
نشــأت مســائل مختلفــة مــن جــراء المعامــات اإللكترونيــة،
مثــل كيفيــة الدخــول يف معاملــة نزيهــة ،أو كيــف يتــم الحصــول
علــى المدفوعــات رغــم عــدم التواصــل وجهًــا لوجــه ،أو كيــف
يتــم حــل المنازعــات بيــن الطرفيــن .ويغطــي هــذا القســم مــن
الدليــل االسترشــادي مجاليــن لهمــا أهميــة خاصــة يف المعامــات
اإللكترونيــة ،همــا المدفوعــات اإللكترونيــة والتوقيعــات
مــا يف
اإللكترونيــة .وتعتبــر المدفوعــات اإللكترونيــة جــزءًا مه ً
أداء األعمــال لــكل مــن الشــركات والمســتهلك المســتخدم
للمعامــات عبــر اإلنترنــت .كذلــك تعتبــر التوقيعــات اإللكترونيــة
عنصـرًا أساســيًا يف التعاقــدات اإللكترونيــة التــي تنشــأ اآلن كبديل
عــن التعاقــدات الخطيــة .وقــد جــاءت االثنتــان ،المدفوعــات
والتوقيعــات اإللكترونيــة ،بتحديــات وعقبــات مختلفــة ،ومــن ثــم
ينبغــي أن يشــترك مجتمــع األعمــال يف عمليــة صياغــة القواعــد،
وأن يســتمر التواصــل المفتــوح مــع الحكومــة لضمــان تلبيــة
احتياجــات مجتمــع األعمــال.

المدفوعات اإللكترونية
تعتبــر المدفوعــات اإللكترونيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن االقتصــاد
الرقمــي حيــث باتــت منتشــرة علــى نطــاق واســع يف الســنوات
األخيــرة بفضــل االبتــكارات التكنولوجيــة واالنتشــار الهائــل
للهواتــف المحمولــة والذكيــة يف ســائر أرجــاء العالم .وتوجــد أنواع
كثيــرة مــن نظــم الدفــع اإللكترونــي ،ولكــن يمكــن تصنيفهــا بوجــه
عــام إلــى مجموعتيــن :المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة ،وغيــر
البنكيــة .وتشــمل المجموعــة األولــى المدفوعــات اإللكترونيــة
األكثــر تقليديــة مثــل المدفوعــات واالئتمــان عبرغرفــة المقاصــة
اآلليــة  ACHوبطاقــات االئتمــان التــي ترتبــط بالنظــم المصرفيــة
مــن خــال األنــواع المختلفــة مــن الحســابات المصرفيــة .أمــا
المدفوعــات اإللكترونيــة غيــر البنكيــة فهــي تتــم مــن خــال
وســطاء غيــر مصرفييــن وتشــمل وســائل أكثــر حداثــة وابتــكارًا
مثــل .PayPal, Alipay, and Google Wallet
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بالطبــع ال تخلــو المدفوعــات اإللكترونيــة مــن التحديــات ،خاصــة
حينمــا تتــم عبــر الحدود والنظــم الماليــة .إذ يريد طرفــا المعاملة
التيقــن مــن أن المدفوعــات ســتصل دونمــا تأخيــر ،كمــا يجــب
علــى الحكومــات التأكــد مــن كــون هــذه المعامــات تضمــن
الحمايــة ألولئــك األقــل قــوة يف الســوق .ويجــب أن تتضمــن
األولويــات المشــتركة للقطاعيــن العــام والخــاص يف هــذا االشــأن:
منــع الغــش ،وكذلــك المســائل األمنيــة يف التعامــات .وكان مــن
نتائــج اختــاف األطــراف المعنيــة واالعتبــارات يف هــذه العمليــة
ميــل الجهــات التنظيميــة إلــى التركيــز علــى القواعــد التنظيميــة
الخاصــة بالمدفوعــات اإللكترونيــة ،إذ أصبــح مــن االهتمامــات
الرئيســية للحكومــات :إعطــاء األولويــة لتطويــر البنية المؤسســية
بمــا يســمح بفحــص المشــكالت بمجــرد ظهورهــا وإنفــاذ القواعــد
يف حالــة ثبــوت كونهــا مخالفــة.

وبحســب نظــم الدفــع اإللكترونــي المســتخدمة ،توجــد نُهُــج
متعــددة لتنظيمــه (انظــر الشــكل  .)4وبوجــه عــام يتــم تنظيــم
المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة علــى نحــو قــوي عبــر العالــم،
ويتجــه صنــاع السياســات العامة نحو اســتخدام عناصر متشــابهة
(المنــع واالمتثــال ،ترخيــص المعامــات ،التحــري ،اإلنفــاذ).
بينمــا علــى النقيــض مــن ذلــك يغلــب علــى نظــم المدفوعــات
اإللكترونيــة غيــر البنكيــة اتبــاع أحــد النهجييــن التالييــن:
( )1النهــج الســابق ويشــمل المتطلبــات المســبقة للدخــول

والنشــاط يف الســوق ،مــن خــال تنظيــم الموافقــة حالــة
بحالــة أو بإجــراءات أوســع مــن ذلــك ،و( )2النهــج الالحــق
الــذي يســتخدم الشــروط الحصريــة لدخــول الســوق
ويهتــم أكثــر باإلنفــاذ وقــت نشــاط أصحــاب المشــروعات
يف الســوق.

الشكل  - 4النُهُج التنظيمية للدفع اإللكتروني
المنع واالمتثال
المدفوعات
اإللكترونية البنكية

الحوكمة العالمية

التحقق

نوع
الدفع

التصديق على التعامل
عبر اإلنترنت

اإلنفاذ

التنظيم السابق
المدفوعات
إللكترونية
غير البنكية

النهج ثنائي المستوى

)Source: New Markets Lab (2018
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التوقيعات اإللكترونية
تتزايــد أهميــة التوقيعــات اإللكترونيــة (التــي تعــد دليــا ً -مثــل
التوقيعــات بخــط اليــد -علــى اتفــاق الطرفيــن أو األطــراف علــى
عقــد مُلــزِم) يف ظــل االقتصــاد الرقمــي .وتضطلــع النظــم الحاكمــة
للتوقيــع اإللكترونــي بالتأكــد مــن صحــة وقانونيــة ونفاذيــة
التزامــات كل مــن البائــع والمشــتري .لكــن ال ينبغــي لمجتمــع
األعمــال المحلــي أن يعتمــد فقــط علــى اإلطــار القانونــي يف حــد
ذاتــه ،ويجــب أن يركــز اهتمامــه ً
أيضــا علــى تطبيقــه ،حيــث إنــه يف
بعــض الحــاالت يســتمر التعامــل بشــكل مختلــف مــع التوقيعــات
اإللكترونيــة رغــم وجــود اإلطــار القانونــي الــذي يقرهــا.
يتــم تنظيــم التوقيعــات اإللكترونيــة بوجــه عــام بثــاث طــرق
مختلفــة )1( :القواعــد التنظيميــة الحياديــة إزاء التكنولوجيــا
والتــي تعتبــر كل أنــواع التوقيعــات ،اإللكترونيــة والخطيــة،
متســاوية الحجيــة؛ ( )2القواعــد التنظيميــة ثنائيــة المســتوى
التــي تعتــرف بقانونيــة وصحــة األنــواع المتعــددة مــن التوقيعــات
اإللكترونيــة ،لكنهــا تعتبــر التوقيعــات الرقميــة المص ـد َّق عليهــا
بتكنولوجيــات معينــة أكثــر حجيــة مــن الناحيــة القانونيــة؛

( )3القواعــد التنظيميــة المحــددة تكنولوجيًــا التــي تعتــرف
بأنــواع محــدودة مــن التوقيعــات اإللكترونيــة (قواعــد تنظيميــة
ملزمــة ســلفًا) .ويختلــف اإلطــار المؤسســي إلنفــاذ التوقيعــات
اإللكترونيــة باختــاف النهــج التنظيمــي للتخصــص القضائــي
المحــدد ،ويمكــن أن يشــمل طرفًــا ثالثًــا مــن هيئــات التوثيــق.
وبالرغــم مــن االنتشــار الواســع للتوقيعــات اإللكترونيــة ،فــإن
بعــض الجهــات التنظيميــة (يف ســريالنكا مثــا ً) قــد قاومــت هــذا،
وكذلــك أبــدت بعــض المحاكــم يف الواليــات القضائيــة المختصــة
(غانــا كمثــال) مقاومــة لالعتــراف بالتوقيعــات اإللكترونيــة ،وهــو
مــا يؤكــد الحاجــة إلــى المزيــد مــن اشــتراك األطــراف المعنيــة
يف وضــع القواعــد التنظيميــة (انظــر دراســة الحالــة صفحــة
 .)37أمــا علــى المســتوى الدولــي تعتــرف معظــم الوثائــق
مِــة للعقــود اإللكترونيــة بالتســاوي بيــن التوقيعــات بخــط
المنظ ّ
اليــد والتوقيعــات اإللكترونيــة ،وتعمــل علــى تجانــس القوانيــن
الوطنيــة يف هــذا الشــأن .وقــد وضعــت لجنــة األمــم المتحــدة
للقانــون التجــاري الدولــي  UNCITRALنموذجًــا لقانــون بــه
إرشــادات خاصــة لتوحيــد األحــكام باعتمــاد المدخل الحيــادي إزاء
التكنولوجيــا ،وهــو مــا ســيعمل علــى تيســير التجــارة الرقميــة
والتعامــل األفضــل مــع احتياجــات مجتمــع األعمــال يف األســواق
الصاعــدة والمتطــورة.

الشكل  - 5مداخل تنظيم التوقيع اإللكتروني

التوقيعات
اإللكترونية

التنظيم المحايد
إزاء التكنولوجيا

يعترف بحجية ونفاذية كل التوقيعات اإللكترونية،
دون تغليب نوع على اآلخر

التنظيم الثنائي

يعترف بحجية ونفاذية كل التوقيعات اإللكترونية،
ويعطي قيمة أعلى للتوقيعات الرقمية

التنظيم المحدد

يعترف بحجية ونفاذية أنواع محددة من
التوقيعات اإللكترونية

)Source: New Markets Lab (2018
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دراسة حالة:
التوقيعات اإللكترونية يف سريالنكا
أصــدرت ســريالنكا القانــون رقــم  19لســنة  2006بشــأن المعامــات اإللكترونيــة  ETAالــذي أقــر بقانونيــة وصحــة التوقيعــات
اإللكترونيــة ،لكــن «المقاومــة البيروقراطيــة للتغييــر ،والجمــود اإلداري» أعاقــا تطبيــق القانــون ألكثــر مــن عشــر ســنوات ،فيمــا يُعَــد
حــا علــى مشــكلة أساســية يف اإلصــاح القانونــي :الفجــوة بيــن إصــدار القانــون وتطبيقــه.
مثــاال ًواض ً
وقــد عمــل «فيرتيــه ريســيرش» ( Verité Researchمركــز لألبحــاث والفكــر وشــريك لمركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة)
مــع ُ
شــعبة التصديــر يف الغرفــة التجاريــة  CCCللضغــط مــن أجــل التطبيــق الفعلــي للقانــون الــذي يرخــص باســتخدام التوقيعــات
اإللكترونيــة والوثائــق الرقميــة يف عمليــات التصديــر واالســتيراد .فقــد اكتشــف المركــز وأعضــاء الشــعبة المذكــورة أن المُصد ِّرين يف
ســريالنكا يعانــون مــن متطلبــات مرهقــة يف تســليم نســخ ورقيــة مــن نشــاطهم التجــاري ،كمــا اكتشــفوا أن قلــة مــن قــادة األعمــال
هــم الذيــن علــى درايــة بأحــكام قانــون المعامــات اإللكترونيــة .وبعــد جــوالت مــن االجتماعــات مــع األطــراف المعنيــة يف األعمــال
والمشــرعين ومســئولي الخدمــة المدنيــة ،أصــدر المركــز والشــعبة تقريـرًا بشــأن هــذه السياســة وتــم توزيعــه علــى نطــاق واســع.
وقــد أفــاد التقريــر ومناقشــته يف زيــادة الوعــي وســط المصدريــن والمســئولين الحكومييــن بــأن أحــكام القانــون التــي رخصــت
ـب غيرهــا مــن المتطلبــات القانونيــة الخاصــة بالتوقيــع بخــط اليــد.
العمــل بالوثائــق اإللكترونيــة ت َ ُ
جـ ُ
وقــد عقــد المركــز البحثــي وشــعبة المصدريــن اجتماعــات مــع المســئولين الحكومييــن ،مثــل لجنــة تيســير التجــارة الوطنيــة،
لمناقشــة نتائــج التقريــر وتوصياتــه الرئيســية .وكان مــن نتائــج هــذا أن تضمنــت الموازنــة االتحاديــة لعامــي  2017و 2018مقترحــات
بتحــول النظــم الحكوميــة للشــكل الرقمــي ،كمــا قامــت الحكومــة بتعديــل قانــون الجمــارك الصــادر منــذ  148عامًــا ،بمــا يمهــد
الطريــق أمــام منصــات التوثيــق اإللكترونــي واختصــار اإلجــراءات الجمركيــة .ويمكــن لهــذه اإلصالحــات أن تــؤدي يف النهايــة إلــى
زيــادة القــدرة التنافســية للتجــارة العامــة يف ســريالنكا.

Source: Financial Times, Accepting
E-Documents with E-Signatures: A Small
Step for the Govt, AGiant Leap for The
Country. Web. 2017; Lanka Business Online,
Verité Wants Govt to Issue Guidelines on
E-Signature. Web. 2017
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إرشادات وتوصيات لمجتمع األعمال
المدفوعات اإللكترونية
يجــب علــى النُهُــج التنظيمية الحاليــة للمدفوعــات اإللكترونية أن
تحقــق التــوازن بيــن االعتبــارات المختلفــة للسياســات واألطــراف
المعنيــة ،إذ قــد تنطــوي خيــارات الدفــع اإللكترونــي علــى تكلفــة
امتثــال عاليــة يكــون لهــا نتائــج ســلبية على نمــو األعمــال ،خاصة
مــا علــى خدمــات طــرف
عندمــا تعتمــد الشــركات األصغــر حج ً
ثالــث .وبينمــا تؤثــر بعــض جوانــب القواعــد التنظيميــة للدفــع
اإللكترونــي بشــكل حــاد علــى أصحــاب المشــروعات التــي تقــدم
خدمــات الدفــع اإللكترونــي ،فــإن المعلومات المقدمــة يف الدليل
االسترشــادي تنطبــق علــى مجتمــع األعمــال ككل .وال شــك أن
األحــكام ذات الصلــة بأنــواع خدمــات الدفــع اإللكترونــي المتاحــة
يف الســوق ،ودرجــة مناســبتها الحتياجــات األعمــال ،تؤثــران
تأثيــرًا مباشــرًا علــى جميــع أصحــاب المشــروعات المنخرطــة
يف التجــارة اإللكترونيــة .وبالمثــل فــإن القواعــد التنظيميــة ذات
الصلــة الواجبــة التطبيــق علــى المؤسســات المصرفيــة ،التــي
يغلــب عليهــا التنظيــم الصــارم يف أرجــاء العالــم ،ســوف تؤثــر
علــى إتاحــة حلــول الدفــع عبــر البنــوك.
ويتعــرض دخــول الســوق يف بعــض الواليــات القضائيــة
المختصــة لقيــود ثقيلــة (التنظيــم المســبق) بينمــا يُنتظــر مــن

بعــض األعمــال األخــرى التنظيــم الذاتــي ،مــع التركيــز الشــديد
للقطــاع العــام علــى اإلنفــاذ .وحتــى يف الواليــات القضائيــة التــي
تتبــع النهــج «الســابق» ،يمكــن لمجتمــع األعمــال أن يتعــاون
مــع الجهــات التنظيميــة يف إنشــاء «مختبــرات تجريبيــة»
 Sandboxesالختبــار منتجاتهــم بعيــدا عــن عــدم اليقيــن
القانونــي .وتوفــر هــذه المختبــرات فضــاءات آمنــة يتعــرف
مــن خاللهــا مجتمــع األعمــال علــى أحــدث بنيــات األعمــال
والمنتجــات المبتكــرة .كمــا تعــزز خفــض تكلفــة الخدمــات
المبتكــرة وتســاعد المنتجــات علــى الوصــول األســرع للســوق.
وبالفعــل تســتخدم واليــات قضائيــة عديــدة هــذا النمــوذج ،كمــا
يمكــن تطويعــه ليتناســب مــع األســواق الجديــدة ً
أيضــا.
ومــع مضــي مجتمــع األعمــال المحلــي يف تفهــم الوضــع القانونــي
والتنظيمــي للمدفوعــات اإللكترونيــة ،يجــب أن تراعــي أربعــة
اعتبــارات تنظيميــة يمكــن أن تســاعد يف بنــاء نمــاذج األعمــال
وإثــراء جهــود حشــد التأييــد .وهــي )1( :نطــاق القواعــد
التنظيميــة القابلــة للتطبيــق ؛ ( )2البنيــات المؤسســية
لتنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة ؛ ( )3التجريب التنظيمي
(المختبــرات التجريبيــة) ؛ و( )4االنخــراط األكبــر يف األطــر
الدوليــة واإلقليميــة.
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• نطــاق القواعــد التنظيميــة القابلــة للتطبيــق  :يتــم تغطيــة المدفوعــات اإللكترونيــة يف الغالــب تحــت مخططــات متعــددة
للتنظيــم ،تتــراوح بيــن المدفوعــات البنكيــة (التــي ترتبــط بشــبكة معقــدة مــن القواعــد التنظيميــة الماليــة) والمدفوعــات غيــر
البنكيــة .ويحتــاج مجتمــع األعمــال الــذي يســتخدم (أو يوفــر) حلــول الدفــع البنكــي أن يكــون علــى درايــة بنطــاق القواعــد التنظيميــة
المطبقــة ومقتضيــات االمتثــال المرتبطــة بهــا .وبالرغــم مــن ميــل الخيــارات الماليــة غيــر البنكيــة ألن تكــون أقــل خضوعًــا لقواعــد
مــا .ويجــب علــى مجتمــع األعمــال أن يعمــل مــع الجهــات
تنظيميــة مشــددة ،فــإن الخــط الفاصــل بيــن النوعيــن ال يكــون واض ً
حــا دائ ً
التنظيميــة لتحقيــق فهــم أفضــل لهــذا االختــاف ،مــع إبعــاد تلــك الجهــات ،عندمــا يكــون مناســبًا ،عــن فــرض أطــر ثقيلــة العــبء،
وأن يســتدل بخبــرة الواليــات القضائيــة األخــرى األكثــر مرونــة.
• البنيــات المؤسســية لتنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة  :بينمــا يغلــب علــى المدفوعــات اإللكترونيــة أن تكــون مغطــاة
بالمؤسســات التنظيميــة القائمــة ،فإنــه مــن المفيــد التركيــز أكثــر علــى التحديــات الخاصــة التــي تنشــأ يف ســياق الدفــع اإللكترونــي.
خصيصــا بالمدفوعــات
وقــد أنشــأت بعــض الواليــات القضائيــة كيانــات أو وحــدات خاصــة مُنظ ِمــة داخــل المؤسســات القائمــة تُعنَــى
ً
اإللكترونيــة .ويمكــن لهــذه النُهُــج المؤسســية أن تطــرح نقاطــا مفيــدة للنقــاش يف الحــوار العــام -الخــاص.
• التجريــب التنظيمــي (و «المختبــر التجريبــي»)  :ال تتوقــف المدفوعــات اإللكترونيــة عــن التطــور ،وتدعــو درجــة االبتــكار
والتجديــد العاليــة يف التكنولوجيــا الماليــة  ،FinTechإلــى تحقيــق تعــاون أكبــر بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف هــذا الصــدد.
وماتــزال هنــاك حاجــة لتوفيــر خيــارات أقــل تكلفــة تشــجع الشــمول المالــي يف الســوق .وهــو مــا يفيــد أصحــاب المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة التــي تعتمــد علــى طــرف ثالــث يف حلــول الدفــع اإللكترونــي .وتعتبــر «المختبــرات التجريبيــة» مــن االبتكارات
التــي تســمح للمشــروعات بالتــداول مــع الجهــات التنظيميــة بشــأن المنتجــات والخدمــات الجديــدة يف فضــاء آمــن وخــالٍ مــن
المســئولية القانونيــة .وســواء وُجِــد يف الســياق مختبــر تجريبــي أم ال ،يمكــن للقطــاع الخــاص تشــجيع تبنــي قيــود ســوقية أقــل،
والتنظيــم المســبق كلمــا كان لهــذا جــدوى.
• االنخــراط األكبــر يف األطــر الدوليــة واإلقليميــة  :تقــدم األطــر الدوليــة المتعــددة لتنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة ،إرشــادات
لتمكيــن البلــدان مــن وضــع قواعــد تنظيميــة أكثــر تفصيــاً .كمــا أن المفاوضــات الجاريــة داخــل منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن
الخدمــات ســوف تزيــد انفتــاح قطــاع الخدمــات الماليــة وتزويــد مجتمــع األعمــال المحلــي يف أنحــاء العالــم بخيــارات أكثــر يسـرًا يف
المدفوعــات اإللكترونيــة .وســيجني أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فوائــد كبيــرة مــن ذلــك علــى األرجــح ،حتــى مــع
بقــاء مجموعــة صغيــرة مــن أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة يف حاجــة إلــى االلتــزام بمزيــد مــن الليبراليــة.
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التوقيعات اإللكترونية
يجــب علــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يفهــم ً
أيضــا األحــكام
ذات الصلــة باألنــواع المتعــددة مــن التوقيعــات اإللكترونيــة يف
األســواق المختلفــة التــي يعمــل بهــا ،بمــا يف ذلــك أية اســتثناءات
قــد تنطبــق عليــه .ومــن الطبيعــي أن يجــد مجتمــع األعمــال
المحلــي أن أقــل األعبــاء تتواجــد يف القواعــد التنظيميــة المحايدة
إزاء التكنولوجيــا ،لكــن النُهُــج التنظيميــة يجــب أن تتكيــف مــع
التخصــص القضائــي المحــدد.

ومــع مضــي مجتمــع األعمــال المحلــي يف تفهــم الوضعيــة
القانونيــة والتنظيميــة للتوقيعــات اإللكترونيــة ،يجــب أن يراعــي
أربعــة اعتبــارات تنظيميــة يمكــن أن تســاعد يف بنــاء نمــاذج
األعمــال وإثــراء جهــود حشــد التأييــد .وهــي )1( :نطــاق القواعــد
القابلــة للتطبيــق ؛ ( )2البنيــات المؤسســية لتنظيــم
المدفوعــات اإللكترونيــة ؛ ( )3اإلنفــاذ المتطــور ألطــر الدفــع
اإللكترونــي ؛ و( )4اعتمــاد األطــر الدوليــة.

جــا واحـدًا لألنــواع المختلفــة مــن التوقيعــات
• نطــاق القواعــد التنظيميــة القابلــة للتطبيــق :ال تســتخدم الهيئــات التنظيميــة نه ً
اإللكترونيــة .ويجــب أن يتأقلــم مجتمــع األعمــال المحلــي مــع القواعــد واالســتثناءات المنصــوص عليهــا من جانــب الواليــة القضائية
المختصــة .وقــد تكــون القوانيــن المحايــدة إزاء التكنولوجيــا هــي األفضــل بالنســبة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث
ســهولة االمتثــال ،وألنهــا تعطــي وزنًــا قانونيًــا متســاويًا للتوقيعــات اإللكترونيــة والتوقيعــات بخــط اليــد .ويتبقــى أن اإلنفــاذ األوضــح
للقوانيــن ،خاصــة تلــك ذات القواعــد التنظيميــة المعقــدة ،يمكــن أن يُحـد ِث فارقًــا كبيـرًا يف التعامــات عبــر اإلنترنــت.
• البنيــات المؤسســية لتنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة :يمكــن إلنشــاء جهــة منظ ِمــة أو هيئــة إنفــاذ واحــدة للقانــون أن تفيــد
كنقطــة اتصــال لمجتمــع األعمــال ولوضــع وتنفيــذ القواعــد التنظيميــة .وتتضمــن بعــض أمثلــة الواليــات القضائيــة المختصــة إنشــاء
وحــدات خاصــة داخــل المؤسســات القائمــة ،أو إنشــاء هيئــات أو كيانــات منظ ِمــة جديــدة (وقــد تشــتمل مثــا ًعلــى طــرف ثالــث
محايــد مــن وكالء للتصديــق علــى التوقيــع اإللكترونــي) .كمــا ينبغــي علــى البنيــة المؤسســية للتوقيعــات اإللكترونيــة أن تأخــذ يف
الحســبان القواعــد الدوليــة واإلقليميــة للتيســير علــى دخــول أصحــاب المشــروعات يف االتفاقــات عابــرة الحــدود.
• اإلنفــاذ المتطــور ألطــر الدفــع اإللكترونــي  :يعتبــر مــن النقــاط الرئيســية هنــا ً
أيضــا اإلنفــاذ الســليم لألطــر القائمــة الخاصــة
بالمدفوعــات اإللكترونيــة علــى جميــع المســتويات (المحليــة ،اإلقليميــة ،الدوليــة) .وكمــا يتضــح مــن حالــة ســريالنكا ،فــإن بعــض
الواليــات القضائيــة المختصــة قــد تملــك بالفعــل قوانيــن وقواعــد تنظيميــة قويــة للدفــع اإللكترونــي ،لكــن هــذا وحــده ليــس كافيًــا
كــي يتــم تطبيقهــا تطبيقًــا فعــاالً .لذلــك تركــز جهــود حشــد التأييــد علــى تحقيــق تعــاون واتســاق أكبــر بيــن وكاالت اإلنفــاذ المختلفــة
المســئولة عــن المدفوعــات اإللكترونيــة ،وينطبــق الحديــث نفســه علــى تطويــر التعــاون الدولــي.
• اعتمــاد األطــر الدوليــة  :يشــكل االعتمــاد والتطبيــق الواســع لألطــر الدوليــة (مثــل القانــون النموذجــي للجنــة األمــم المتحــدة
مــدْر َج فعليًــا يف القوانيــن المحليــة
للقانــون التجــاري الدولــي (يونســترال)  UNCITRALبشــأن التوقيعــات اإللكترونيــة ،وال ُ
مــا ،كمــا يعــزز التجانــس وفقًــا لنهــج الحيــاد إزاء التكنولوجيــا ،ويلبــي احتياجــات مجتمــع
بأمريــكا الالتينيــة) إرشــادًا تنظيميًــا قي ً
األعمــال العالمــي علــى نحــو أفضــل .وبينمــا تكــون الخطــوط اإلرشــادية العريضــة هــي الغالبــة علــى القوانيــن النموذجيــة ،وليســت
قانونًــا مفصــا ًملزمًــا ،إال أنهــا تخــدم كمنصــة انطــاق لصياغــة قوانيــن محليــة قابلــة للنفــاذ .كمــا أن العناصــر الفنيــة المتضمنــة يف
قانــون يونســترال يمكــن أن تســاعد يف الحــوار بيــن مجتمــع األعمــال والجهــات التنظيميــة.
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قائمة أسئلة مرجعية لتحليل القوانين والقواعد التنظيمية القائمة
للتوقيع والدفع اإللكتروني
من يقوم بتنظيم المعامالت اإللكترونية يف واليتك القانونية المختصة (وزارة ،هيئة منظ ِمة..الخ) ؟ هل توجد
هيئة أو وحدة تنظيمية مختصة بالمعامالت اإللكترونية؟ وهل تركز هذه الهيئة أو الوحدة -إن وجدت -على
المدفوعات والتوقيعات اإللكترونية؟
هل توجد قوانين ولوائح وسياسات مخصصة للتعامل مع المدفوعات والتوقيعات اإللكترونية ،أم أن اإلنفاذ يتم
تحت إطار القوانين األكثر عمومية للعقود والمعامالت المالية؟
ما مدى المرونة التي يتمتع بها اإلطار التنظيمي لواليتك القضائية المختصة فيما يتعلق بخدمات المدفوعات
اإللكترونية الجديدة والمبتكرة؟
هل تختلف معاملة واليتك القانونية المختصة مع صور الدفع اإللكتروني البنكي عن تلك غير البنكية؟

هل حاولت حكومتك (أو يبدو أنها منفتحة على) إنشاء «مختبر تجريبي» بما يسمح لألعمال بالتجريب والنمو؟
ما هو النهج الذي تتبعه واليتك القانونية المختصة فيما يتعلق بالتوقيعات اإللكترونية (الحياد إزاء التكنولوجيا،
ثنائية المستوى ،المحددة تكنولوجيًا)؟
هل توجد تحديات إدارية أو قضائية أمام التوقيعات اإللكترونية يف نطاق واليتك القانونية المختصة؟
هل توجد قنوات للحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن المعامالت اإللكترونية؟ هل توجد فرص قائمة أمام
القطاع الخاص حاليًا للعمل إلى جانب الجهات التنظيمية وصناع السياسات العامة لوضع ودعم قوانين جديدة
بشأن المعامالت اإللكترونية؟
هل يتم إبالغ مجتمع األعمال عن أي مشروع قانون يجري وضعه ،وهل توجد عملية مستقرة لتقديم التعليقات
َ
اشتركت يف أطر لتنظيم المعامالت اإللكترونية على المستوى اإلقليمي أو العالمي؟
هل
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استخدام النظم القانوني المتعمق
يحتــوي القســم الثانــي مــن هــذا الدليــل االسترشــادي علــى
خــوض أكثــر تعمقًــا يف االجوانــب القانونيــة ،ويتخــذ طابعًــا
أكثــر تدقيقًــا ومقارن ـة ً للخيــارات والنُهُــج التنظيميــة المختلفــة
داخــل كل مــن المجــاالت األساســية األربعــة ســابقة الذكــر.
ويتبــع الدليــل االسترشــادي منهجيــة طورهــا "مختبــر األســواق
الجديــدة" ) New Markets Lab (NMLبهــدف زيــادة الوعــي
بالمتطلبــات والحقــوق القانونيــة .وقــد اســت ُخد ِمت األدوات
القانونيــة للمختبــر حــول العالــم كآليــة للجمــع بيــن أصحــاب
المشــروعات وصنــاع السياســات العامــة بمــا يســمح بتحقيــق
فهــم مشــترك لكيفيــة تصميــم وتطبيــق النظــم ،وبالتالــي توليــد
نمــو اقتصــادي شــامل للجميــع .وتقــوم األدلــة االسترشــادية
القانونيــة لمختبــر األســواق الجديــدة علــى احتياجــات األطــراف
المعنيــة ،مــع التركيــز الخــاص علــى األطــراف المعنيــة مــن
مّشــين
أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والمه َ
اقتصاديًــا .ومــن أجــل تحديــد الموضوعــات ذات األولويــة يف
الدليــل االسترشــادي الحالــي ،انخــرط مركــز المشــروعات
الدوليــة الخاصــة يف اتصــال وحــوار مســتمر مــع شــركائه يف
القطــاع الخــاص المحلــي.
وال تقــدم األدلــة االسترشــادية القانونيــة لمختبــر األســواق
الجديــدة مشــورات قانونيــة خاصــة ،حيــث ينبغــي البحــث
عنهــا عنــد المحاميــن المرخــص لهــم بالممارســة يف التخصــص
ســا للمعرفــة بالمســائل
القضائــي المحــدد ،لكنهــا توفــر أسا ً
القانونيــة والتنظيميــة األشــمل ،واالعتبــارات المشــتركة التــي
تؤثــر يف أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،والنُهُــج
الممكنــة لتحســين تصميــم وتطبيــق األطــر التنظيميــة .ويعمــل
مختبــر األســواق الجديــدة علــى صياغــة األدلــة االسترشــادية
القانونيــة منــذ العــام  2012وقــد كــوَّن بالفعــل مكتبــة مــن
المصــادر التــي يمكــن أن تصنــف وفقــا لتركيزهــا علــى مناطــق
جغرافيــة معينــة وأصحــاب المصلحــة .وتــم يف بعــض الحــاالت
اســتخدام هــذه األدلــة كأطــر لعمليــات حشــد التأييــد محليًــا.

وعلــى المســتوى القطــري ً
أيضــا اســتخدم مختبــر األســواق
الجديــدة أدوات مثــل "الخرائــط التنظيميــة" للتغلــب علــى
العمليــات التنظيميــة المعقــدة وإرشــاد األطــراف المعنيــة مــن
خــال اســتراتيجية خاصــة لتحديــد نقــاط التدخــل وأولوياتــه
(تشــبه المســائل المفصليــة ولكــن المرتبطــة بالعمليــات
التنظيميــة علــى وجــه الخصــوص) بمــا يُفضــي إلــى إصــاح
مســتدام .وقــد تــم تصميــم كل األدلــة االسترشــادية القانونيــة
لمختبــر األســواق الجديــدة بمــا يجعــل النظــم القانونيــة أكثــر
شــفافية وشــموال ً وديمقراطيــةً.
وال يســتهدف الخــوض المعمــق يف الجوانــب القانونيــة بالقســم
الثانــي مــن الدليــل االسترشــادي أن تكــون توجيهيــة بقــدر مــا
تســعي لتفصيــل المفاضــات التنظيميــة ومنظــورات األعمــال
الواجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد صياغــة أي إطــار قانونــي.
وهنــاك اختالفــات بيــن كل النظــم القانونيــة ،وأي إطــار مناســب
لنظــام قانونــي معيــن قــد ال يأتــي بنفــس النتائــج يف نظــام آخــر.
ومــازال هنــاك الكثيــر مــن الــدروس التــي يجــب أن يتعلمهــا
كل مــن صنــاع السياســات العامــة ومجتمــع األعمــال ،وهــو
مــا يســعى إلــى تســليط الضــوء عليــه النهــج المقــارن للدليــل.
كمــا يطــرح القســم الثانــي بعــض النمــاذج واألطــر الموجــودة
علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي ،بمــا يشــكل نقــاط
نقــاش مفيــدة لمجتمــع األعمــال .ويف أغلــب األحــوال تحتــوي
األطــر والمبــادرات اإلقليميــة والثنائيــة مــا هــو أكثــر تفصيــا ً
مــن النمــاذج المطروحــة علــى المســتوى الدولــي ،وتتضمــن
أمثلــة محــددة مــن الحلــول للتحديــات التنظيميــة المشــتركة.
وتســتخدم الجهــات التنظيميــة هــذا الدليــل االسترشــادي
لالطــاع علــى أمثلــة للنُهُــج المبت َكــرة وأفضــل الممارســات
الجديــدة .ويســتخدم مجتمــع األعمــال الدليــل االسترشــادي
لتحقيــق فهــم أكثــر شــموال ًللبنيــات القانونية المعقــدة المطبقة
علــى االقتصــاد الرقمــي مــن أجــل تحســين تطبيــق النظــم ودعــم
نهــج لحشــد التأييــد يقــوم علــى معلومــات دقيقــة.
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دعوة للفعل
تعنــي الطبيعــة المترابطــة لالقتصاد الرقمــي أن مصالح ومخاطر
األعمــال والمســتهلكين والمواطنيــن والمســئولين العمومييــن
متداخلــة تداخــا ًعميقًــا .وال توجــد اقتصــادات رقميــة منعزلــة
أو محليــة ،وإنمــا مجموعــة مــن الفــرص والعوائــق المرتبطــة
باالنخــراط يف التبــادل والتجــارة الرقميــة .ويف بعــض البلــدان
ومجتمعــات األعمــال قــد ال يتــم النظــر إلــى حمايــة المســتهلك
وأمــن اإلنترنــت والمعامــات اإللكترونيــة كموضوعــات ضاغطــة
علــى األعمــال أو االعتبــارات القانونيــة .غيــر أن النمــو االقتصــادي
والتنميــة الشــاملة للجميــع يعتمــدان علــى السياســات العامــة
والقواعــد التنظيميــة الوطنيــة التــي تســاعد علــى زيــادة القــدرة
التنافســية يف عالــم رقمــي متزايــد .ومــع اتســاع نطــاق التجديــد
واالبتــكار الرقمــي يف العالــم ،يجــد مجتمــع األعمــال المحلــي-
خاصــة يف جنــوب العالــم -نفســه يف مواجهــة حواجــز غيــر عادلــة
أمــام الدخــول واالســتدامة ،مــا لــم يتمكــن مــن إيصــال صوتــه
والمشــاركة يف الحــوار وصناعــة السياســات العامــة.
وممــا ال شــك فيــه أن االقتصــاد الرقمــي يمثــل تحديًــا يجــب
التعامــل معــه مــن خــال السياســات والقواعــد التنظيميــة ألنــه
فائــق التقنيــة ودائــب التطــور ومجــال جديــد نســبيًا يف التجــارة
العالميــة .غيــر أن اإلصــاح الديمقراطــي للسياســات يكــون
ممكنًــا حينمــا تكــون اآلراء المقنعــة والمعقولــة مدعومــة بتأييــد
جماهيــري قاعــدي وحــوار بنــاء .وتعتمــد الحمــات الفعالــة
لحشــد التأييــد علــى المصداقيــة لبنــاء ســمعة إضافيــة عــن
طريــق إقامــة الجســور بيــن القطاعــات ،وحشــد التأييــد للصالــح
العــام واالشــتراك يف جهــود إصــاح السياســات العامــة علــى نحــو
شــفاف ومفتــوح .وقــد تتنــاول جماعــات حشــد التأييــد لألعمــال
موضوعــات االقتصــاد الرقمــي بــأن تبــدأ أوال ًبتحديــد األطــراف
المعنية ذات التفكير المشــابه يف الشــركات الناشــئة ،الجامعات،
منظمــات المجتمــع المدنــي أو مســئولين يف الحكومــة .ويمكــن
لالئتالفــات الواســعة أن تضمــن توفيــر قنــوات منت ِجــة للحــوار
مــع الجمهــور ،اإلعــام ،وصنــاع السياســات العامــة.

وينبغــي علــى القواعــد التنظيميــة الفعالــة والمشــجعة
للمنافســة يف العصــر الرقمــي أن تشــجع االبتــكار ،النمــو
االقتصــادي الشــامل للجميــع ،وزيــادة الفــرص المتاحــة أمــام
االســتثمار والتعــاون التكنولوجــي .ولــم يعــد مــن الممكــن
اقتصــار فوائــد الســوق المترابطــة والعالميــة علــى حفنــة مــن
البلــدان والشــركات متعــددة القوميــات .فقــد يكــون االقتصــاد
يحسِــن البيئــة التمكينيــة لألعمــال يف
الرقمــي عالميًــا إال أنــه
ّ
األســواق الصاعــدة ،بمــا فيهــا مشــاركة الفاعليــن المحلييــن يف
تحديــد التوصيــات المناســبة بخصــوص السياســات العامــة،
األمــر الــذي ييســر االندمــاج يف االقتصــاد الرقمــي .فمــن خــال
المشــاركة يف تحليــل وصياغــة «قواعــد اللعبــة» -الحوافــز التــي
تشــكل الســلوك االقتصــادي والمســائل المؤثــرة يف التنميــة
طويلــة األجــل -يمكــن لقطــاع األعمــال الخــاص المشــاركة يف
صنــع سياســات عامــة ذكيــة والنفــاذ إلــى االقتصــاد الرقمــي.
ويأمــل مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة ومختبــر األســواق
الجديــدة مــن رعايــة دعــوة الفعــل :دعــم البيئــة التمكينيــة لبنــاء
اقتصــاد رقمــي قــوي وشــامل للجميــع.
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مصادر إضافية بشأن حشد التأييد للسياسات
واألدلة االسترشادية القانونية
يوصي مركز المشروعات الدولية الخاصة باالطالع على المصادر التالية للمساعدة يف تسريع العملية المثمرة إلصالح
:السياسات العامة العامة ديمقراطيًا يف العصر الرقمي
CIPE, How to Advocate Effectively: A Guidebook  دليل التحادات األعمال:•كيفية الممارسة الفعالة لحشد التأييد
for Business Associations, 2007,https://www.cipe.org/resources/advocate-effectivelyguidebookbusinessassociations/
Kim E. Bettcher, Making the Most of Public-Private  مدخال لحشد التأييد: الخاص-•تحقيق االستفادة المثلى من الحوار العام
Dialogue: An Advocacy Approach, 2011, https://www.cipe.org/resources/making-public-private-dialogueadvocacyapproach/
Kim E. Bettcher, Benjamin Herzberg, Anna Nadgrodkiewicz, ) المفتاح للحوكمة الجيدة والتنمية: الخاص-•(الحوار العام
Public-Private Dialogue: The Key to Good Governance and Development, 2015, https://www.cipe.org/
resources/public-private-dialogue-key-good-governance-development/
CIPE, Business Associations for the 21st Century, http://www.cipe.org/)•(اتحادات األعمال يف القرن الحادي والعشرين
vba/businessassociations-guidebook
CIPE, National Business Agenda Guidebook http://www.cipe.org/publications/ )•(دليل إلى األجندة الوطنية لألعمال
detail/national-business-agenda-guidebook-voice-business
New Markets Lab, East Africa Legal Guide, Aspen Network of )•(الدليل االسترشادي القانوني لشرق أفريقيا
DevelopmentEntrepreneurs, September 2016, https://docs.wixstatic.com/ugd/095963_54aad2211372409c
89cba8790c279912.pdf
New Markets Lab, Legal Guide for Women Entrepreneurs, Aspen )•(الدليل االسترشادي القانوني للنساء رياديات األعمال
Network of Development Entrepreneurs, update forthcoming August 2018.
New Markets Lab, Legal Guide to Strengthen )•(الدليل االسترشادي القانوني لدعم بناء ومدخالت األسواق يف تنزانيا
Tanzania’s Seed and Inputs Markets, with USAID, AGRA, and SAGCOT, 2016, https://docs.wixstatic.com/ug
d/095963_3a4f751a4c83488982341082f530aa32.pdf
New Markets Lab, Working Draft, Transport Services Regulatory )•(الدليل االسترشادي التنظيمي لخدمات النقل
Guide, ICTSD, 2016.
New Markets Lab, Working Draft, Tourism Services Regulatory )•(الدليل االسترشادي التنظيمي لخدمات السياحة
Guide, ICTSD, 2016.
New Markets Lab, Working Draft, Information and )•(الليل التنظيمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال
Communication Technology, Services Regulatory Guide, ICTSD, 2016.
New Markets Lab, Working Draft, Financial Services Regulatory )•(الدليل االسترشادي التنظيمي للخدمات المالية
Guide, ICTSD, 2016.

 رؤى مهمة لإلصالحات يف بلدان أخرى تعمل على التمكين القتصاد رقمي أكثر، بدروسها ونتائجها،تقدم عملية الحوار
، ويشجع مركز المشروعات الدولية الخاصة المشتركين يف الحوار وحشد التأييد فيما يتعلق باالقتصاد الرقمي.ًشموال
@ يفCIPEglobal:وأولئك المستخدمين لهذا الدليل االسترشادي بأن يُشركوا المركز يف رؤاهم وممارساتهم بالتغريد على
#DigitalEconomyDialoguesهاشتاج
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اختصارات واصطالحات
ADR
AfCFTA
APEC
APEC CBPRs
ASAPCP
ASEAN
CAUCA
CERT
CIPE
CPTPP

Alternative Dispute Resolution
African Continental Free Trade Area
Asia-Pacific Economic Cooperation
Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border
Privacy Rules
Strategic Action Plan for Consumer Protection
Association of Southeast Asian Nations
Unified Central American Customs Code
Computer Emergency Response Team
Center for International Private Enterprise
Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership

الحل البديل للمنازعات
منطقة التجارة الحرة بالقارة األفريقية
الرابطة االقتصادية لبلدان آسيا والمحيط الهادي
قواعد الخصوصية يف التعاون االقتصادي عابر الحدود يف
بلدان آسيا والمحيط الهادي
خطة العمل االستراتيجي لحماية المستهلك
رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا
مدونة الجمارك الموحدة يف أمريكا الوسطى
فريق االستجابة لطوارئ الحاسوب
مركز المشروعات الدولية الخاصة
االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي
إطار أمن اإلنترنت

CSF
ECC-Net
ECOWAS
eLAC2018
ENISA

Cybersecurity Framework
European Consumer Centers Network
Economic Community of West African States

eIDAS

Regulation on Electronic Identification and Trust Services
for Electronic Transactions in the Internal Market

EU BCRs
FTC
GDPR
ICPEN

European Union Binding Corporate Rules
Federal Trade Commission
General Data Protection Regulation
International Consumer Protection and Enforcement
Network

الشبكة الدولية لحماية المستهلك واإلنفاذ

ICT
IEC
ISO
MERCOSUR
MPIW
MSMRs
NAFTA
NIST
NML
OAS

Information and Communications Technology
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization

تكنولوجيا المعلومات واالتصال
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

Southern Common Market (Mercado Comun del Sur)

السوق المشتركة الجنوبية

Mobile Payments Industry Workgroup
Micro, Small, or Medium Retailers
North American Free Trade Agreement
National Institute for Standards and Technology
New Markets Lab
Organization of American States

مجموعة العمل لصناعة الدفع عن طريق األجهزة المحمولة

Digital Agenda for Latin America and the Caribbean 2018
European Union Agency for Network and Information
Security

شبكة مراكز المستهلك األوربي
المجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا
2018 األجندة الرقمية يف بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي
وكالة االتحاد األوربي ألمن الشبكات والمعلومات
تنظيم خدمات التعريف والثقة للمعامالت اإللكترونية يف
السوق الداخلية
القواعد الملزمة للشركات يف االتحاد األوربي
لجنة التجارة الفيدرالية
تنظيم حماية البيانات العامة

اللجنة اإللكترونية الفنية الدولية

تجار التجزئة األصغر والصغار والمتوسطون
اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا الشمالية
المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا
مختبر األسواق الجديدة
منظمة الدول األمريكية
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ODR
OECD

Online Dispute Resolution

OSCE
PCI DSS
PKI
PSD2
SMEs
TSP
UGC
UK
UNCITRAL
UNGCP
U.S.
US
WTO

Organization for Security and Cooperation in Europe

Organization for Economic Cooperation and
Development

حل منازعات اإلنترنت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
منظمة األمن والتعاون يف أوربا

Payment Card Industry Data Security Standard
Public Key Infrastructure
European Union Directive on Payments
Small and Medium Sized Enterprises
Trust Service Provider
User-Generated Content
United Kingdom

معايير أمن البيانات يف صناعة بطاقات الدفع

United Nations Commission on International Trade Law

لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

United Nations Guidelines for Consumer Protection

United States
United States
World Trade Organization

البنية التحتية األساسية العامة
توجيهات االتحاد األوربي بشأن المدفوعات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مقدم خدمات الثقة
المحتوى الذي يغذيه المستخدمون
المملكة المتحدة
إرشادات األمم المتحدة لحماية المستهلك
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
منظمة التجارة العالمية
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قاموس المصطلحات
مدى الكفاءة والمالءمة Adequacy Approach
تقييــم كفــاءة القوانيــن والقواعــد التنظيميــة المعمــول بهــا يف التخصــص القضائي المحــدد المختص (يســتخدمها الدليل االسترشــادي
الحالــي لإلشــارة إلــى أســس الســماح بنقــل البيانــات عبــر الحــدود ،وحيــث تقــوم الجهــات التنظيميــة بتقييــم مــا إذا كانــت القوانيــن
المحليــة الحاكمــة لتصديــر البيانــات مالئمــة لحمايــة عمليــة النقــل)

حل المنازعات البديل Alternative Dispute Resolution
آلية لحل المنازعات حيث يستخدم األطراف تقنيات غير التقاضي للتوصل إلى اتفاق.

التحكيم Arbitration
مــن صــور حــل المنازعــات البديــل حيــث يتفــق األطــراف علــى تحديــد طــرف ثالــث مســتقل (محكمــة تتكــون مــن محكــم واحــد أو أكثــر)
لحــل النــزاع بينهــا ،مــع االتفــاق علــى االلتــزام بقــراره.

المدفوعات عبر غرفة المقاصة اآللية Automated Clearing House Payments
نظام إلكتروني لتحويل األموال.

المدفوعات اإللكترونية البنكية Bank-related E-payments
مدفوعــات إلكترونيــة تتصــل بنظــم مصرفيــة عبــر أنــواع مختلفــة مــن الحســابات البنكيــة ،مثــل بطاقــات الســحب ،بطاقــات االئتمــان،
والمدفوعــات عبــر غرفــة المقاصــة اآلليــة.

التوقيعات اإللكترونية األساسية Basic E-signatures

نــوع مــن التوقيــع حيــث يســجل الموقِّــع توقيعــه اليــدوي علــى وثيقــة تُســجل إلكترونيًــا ويتــم حمايتهــا بتوقيــع رقمــي مشــفر تحتفــظ
بــه المؤسســة المــزودة للخدمــة والتــي تعمــل كـــ "شــاهد" علــى التوقيــع.

مدخل القواعد الملزمة للشركات Binding Corporate Rules Approach

أســس للســماح باســتمرار نقــل البيانــات عبــر الحــدود حيــث تُقيّــم الجهــات التنظيميــة مــا إذا كانــت آليــات المراجعــة المســتقلة
للمشــروع كافيــة.

التوقيعات بالنقر Click-to-sign Signatures
نوع من التوقيع اإللكتروني الذي يتضمن مربعات اختيار المصادقة ،صور المسح الضوئي ،واألسماء المطبوعة.

العملة الرقمية Cryptocurrency
عملة رقمية أو افتراضية تستخدم تقنيات التشفير ألغراض األمن وتعمل غالبًا خارج البنك المركزي.
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تحليل البيانات Data Analytics
استخدام واسع للبيانات بهدف تحسين االستقراء ودعم اتخاذ القرار.

متطلبات توطين البيانات Data Localization Requirement
إلزام أصحاب األعمال بتخزين البيانات أو نسخة منها على خوادم موجودة داخل الحدود الوطنية.

األشخاص المس َّ
جلون Data Subjects

مع بياناتهم الشخصية ويتم االحتفاظ بها أو معالجتها.
األفراد الذين تُج َ

التوقيعات الرقمية Digital Signatures
نمــط التوقيــع األكثــر تطــورًا وأمنًــا ،يقــوم علــى شــهادة تحقــق رقميــة تصدرهــا ســلطة مخو َّلــة بذلــك أو مقـد ّ ِم خدمــة الثقــة  TSPالــذي
يضاهــي التوقيــع بهويــة الموق ِّــع.

التنظيم السابق Ex ante Regulation
قواعــد تنظيميــة تحتــوي متطلبــات لدخــول والعمــل يف الســوق عــن طريــق الموافقــة التنظيميــة علــى كل حالــة علــى حــدة ،أو إجــراءات
أوســع (ويشــار بهــا يف هــذا الدليــل االسترشــادي إلــى تنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة غيــر البنكيــة).

التنظيم الالحق Ex post Regulation
قواعــد تنظيميــة يتــم تطبيقهــا بمجــرد دخــول مشــروع للعمــل يف الســوق (ويشــار بهــا يف هــذا الدليــل االسترشــادي إلــى تنظيــم
المدفوعــات غيــر البنكيــة).

التخصص القضائي المحدد يف األنشطة الخارجية Extra-territoriality Clause
أحكام قانونية تسمح بتطبيق القوانين المحلية على التجارة اإللكترونية للمشروعات يف الخارج.

المفاضلة بين المحاكم Forum Shopping
حينمــا يــدرك طــرف يف نــزاع أن هنــاك محاكــم متعــددة قــد تملــك الواليــة القضائيــة علــى موضــوع النــزاع ،فيختــار المحكمــة التــي
ســتعامل الدعــوى بأفضــل الطــرق لصالحــه.

التخصص القضائي المحدد Jurisdiction
بلــد أو دولــة أو أي منطقــة ذات مجموعــة خاصــة مــن القوانيــن أو اللوائــح واجبــة االمتثــال لهــا ،وقــد تكــون الواليــات علــى مســتوى
البلــدان أو الكيانــات تحــت القوميــة أو االتحــادات االقتصاديــة (مثــل االتحــاد األوربــي) أو مناطــق الحكــم الذاتــي (مثــل هونــج كونــج).
وقــد تتداخــل االختصاصــات القانونيــة داخــل المنطقــة الواحــدة.

القوانين Laws or Acts
تدابيــر شــرعية يجــب أن تمــر يف أغلــب األحــوال بعمليــة برلمانيــة ،بمــا يخلــق إطــارًا يحكــم األســواق ،ويتعلــق يف الغالــب بقطــاع أو
نشــاط معيــن .ويغلــب علــى القوانيــن أن تكــون أكثــر عموميــة مــن اللوائــح التنظيميــة ،وتضــع متطلبــات إلزاميــة تُنفَــذ قانونيًــا.
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الوساطة Mediation
مــن األشــكال البديلــة لحــل المنازعــات حيــث يقــوم طــرف ثالــث (الوســيط) باســتخدام اإلقنــاع وليــس القــوة القانونيــة للمســاعدة يف
التوصــل إلــى حلــول.

المدفوعات اإللكترونية غير البنكية Non-bank E-payments
مدفوعات إلكترونية غير متصلة بالشبكات المصرفية.

القواعد التنظيمية غير االحترازية Non-prudential Regulations
لوائــح ماليــة يتــم تطبيقهــا علــى المســائل غيــر المتعلقــة باســتقرار النظــام المالــي أو مؤسســات بعينهــا ،وهــي تغطــي كل القواعــد
التنظيميــة الماليــة التــي ال تتطلــب احتــرازًا علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي (أي ال تؤثــر يف اســتقرار النظــام المالــي) أو احتــرازًا علــى
مســتوى االقتصــاد الجزئــي (أي ال تؤثــر علــى اســتقرار المؤسســات الماليــة المنفــردة).

السياسات Policies

شــد الممارســات الحكوميــة (قــد تتضمــن أهدافًــا عامــة للقوانيــن واللوائــح) لكنهــا ال تمثــل يف حــد ذاتهــا
مبــادئ أو اســتراتيجيات تُر ِ
أدوات ملزمــة قانونيًــا.

اللوائح التنظيمية الملزمة (أو التنظيم المحدد تكنولوجيًا)
)Prescriptive Regulation (or Technology-specific Regulation
اللوائــح التــي تحــدد أســلوبًا أو تكنولوجيــا بعينهــا ،ويشــار بهــا يف هــذا الدليــل االسترشــادي إلــى لوائــح التوقيــع اإللكترونــي للتصديــق
القانونــي علــى أنمــاط محــددة مــن التوقيعــات اإللكترونيــة.

اللوائح التنظيمية االحترازية (أو التنظيم االحترازي على المستوى الجزئي)
)Prudential Regulation (or Micro-Prudential Regulation
لوائح مالية خاصة باستقرار مؤسسات مالية محددة.

البنية التحتية األساسية العامةPublic Key Infrastructure
مــا
وســائل التحقــق والنفــاذ إلــى الرقابــة علــى الشــبكات غيــر الموثوقــة مثــل شــبكات االتصــال المفتوحــة أو اإلنترنــت ،ويتــم هــذا دائ ً
للتحقــق مــن التوقيعــات الرقميــة.

القواعد التنظيمية (اللوائح التنظيمية) Regulations

تدابيــر قانونيــة توضــع يف الغالــب بواســطة جهــات إداريــة لتنفيــذ القوانيــن ،يغلــب عليهــا أن تكــون أكثــر تفصيــا ًمــن القوانيــن ،ومــن
ثــم يكــون مــن األيســر إدخــال تعديــات عليهــا.

المختبرات التجريبية التنظيمية Regulatory Sandbox
فضــاء قانونــي آمــن لألعمــال ،تراقبــه جهــات تنظيميــة ،الختبــار المنتجــات والخدمــات ونمــاذج األعمــال وآليــات تقديمهــا ،دون تبعــات
قانونيــة.
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التكنولوجيا التنظيمية Regulatory Technology
مجــال جديــد يف األعمــال يســتخدم تقنيــات تحليــل البيانــات لمســاعدة أصحــاب المشــروعات علــى االمتثــال للقواعــد التنظيميــة
واللوائــح ،ويف المقدمــة منهــا االمتثــال للوائــح الماليــة.

حق النفاذ Right of Access
جّلين يف النفاذ إلى بياناتهم الشخصية والمعلومات التكميلية.
حق األشخاص المس َ

حق التصحيح Right of Rectification
حق األشخاص المسجلين يف تصحيح وتعديل بياناتهم الشخصية غير الصحيحة أو الناقصة دون أي تأخير غير مستحق.

الحق يف اإلعالم Right to Be Informed
حق األشخاص المسجلين يف إبالغهم عن تجميع واستخدام بياناتهم الشخصية.

الحق يف نقل البيانات Right to Data Portability
حق األشخاص يف الحصول على بياناتهم الشخصي وإعادة استخدامها يف أغراض تخصهم عبر خدمات مختلفة.

حق الحذف Right to Erasure
حق األشخاص المسجلين يف حذف بياناتهم الشخصية.

حق االعتراض Right to Object
حق األشخاص المسجلين يف االعتراض على تسويق أو معاملة مباشرة.

الحق يف تقييد المعالجة Right to Restriction of Processing
حق األشخاص المسجلين يف طلب كتمان بعض بياناتهم الشخصية.

حق االنسحاب (أو فترة حق اإللغاء) )Right to Withdraw (or Cooling-off Period

حق المستهلكين يف إلغاء أوامرهم خالل فترة زمنية محددة مسبقًا.

المدخل المبني على تقييم المخاطر Risk-based Approach
اســتراتيجية للرقابــة علــى األمــن اإلنترنــت تقتضــي مــن الكيانــات العامــة والخاصــة إجــراء اختبــارات دوريــة لتقييــم المخاطــر،
وعمليــات للمتابعــة المنتظمــة بهــدف تقييــم مــدى كفــاءة صــور الرقابــة المعمــول بهــا ،والعمــل علــى تعديــل آليــات الرقابــة الخاصــة
بتلــك الكيانــات بنــاء ً علــى مــا يســفر عنــه التقييــم.

محاكم المنازعات الصغيرة Small Claims Courts
عمليــات قضائيــة خاصــة لنظــر الدعــاوى المصنفــة كصغيــرة علــى أســاس القيمــة النقديــة ،وهــي تتســم بالســرعة وقلــة التكاليــف
بوجــه عــام.
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التنظيم المالي (أو اللوائح التنظيمية على المستوى الكلي)
)Financial Regulation (or Macro-prudential Regulation
القواعــد التنظيميــة الماليــة التــي تشــمل جملــة مــن التدابيــر الموضوعــة لكشــف وتخفيــف المخاطــر ،وتهــدف إلــى اســتقرار النظــام
المالــي ككل.

التنظيم المحايد إزاء التكنولوجيا Technology-neutral Regulation
اللوائــح التــي يتــم تطبيقهــا بغــض النظــر عــن نمــط التكنولوجيــا المســتخدم .وهــو يشــير يف الدليــل االسترشــادي الحالــي إلــى:
( )1اللوائــح التــي تســاوي بيــن التوقيــع اإللكترونــي والتوقيــع بخــط اليــد (بغــض النظــر عــن تكنولوجيــات التحقــق) ،و ( )2قوانيــن
وقواعــد تنظيميــة لحمايــة المســتهلك المطبقــة يف كال االقتصاديــن التقليــدي والرقمــي.

المرجعية The Referential

وســائل لتوحيــد التصديقــات المزدوجــة لنقــل البيانــات وفقًــا آلليــات االتحــاد األوربــي لنقــل البيانــات وقواعــد الخصوصيــة األوســع لــدى
بلــدان منتــدى التعــاون االقتصــادي يف آســيا والمحيــط الهــادي.

تيسير التجارة Trade Facilitation
تبسيط وتحديث وتجانس عمليات التصدير واالستيراد يف التجارة السلعية.

التنظيم ثنائي المستوى Two-tiered Regulation
قواعــد التوقيــع اإللكترونــي التنظيميــة التــي تعتــرف بقانونيــة وصحــة األنــواع المتعــددة مــن التوقيعــات اإللكترونيــة ،مــع إعطــاء قيمــة
دالليــة أعلــى للتوقيعــات الرقميــة المصـدَّق عليهــا بتكنولوجيــات معينــة.
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