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جميــع  يف  مركزيــة  مكانــة  المســتهلك  حمايــة  قانــون  يحتــل 
المشــروعات  وأصحــاب  األفــراد  يحمــي  حيــث  المعامــالت، 
المشــترين للســلع والخدمــات مــن خــالل الوســائل اإللكترونيــة 
وغيــر اإللكترونيــة. والمســتهدف مــن قوانيــن حمايــة المســتهلك 
هــو حمايــة المســتهلكين مــن »الســلع والخدمــات غيــر المطابقــة 
إلــى  باإلضافــة  والخطــرة،  والمعيبــة  والتالفــة  للمواصفــات 
الممارســات التجاريــة واالئتمانيــة غيــر النزيهــة«1. وقــد وُِضعــت 
األطــر القانونيــة لحمايــة المســتهلك، تقليديـًـا، لتلبيــة احتياجــات 
أن حمايــة  غيــر  اإلنترنــت.  خــارج  المســتهلكين يف معامــالت 
المســتهلك تكتســب أهميــة مضاعفــة يف االقتصــاد الرقمــي. ذلــك 
ــة الثقــة التــي تمكــن  ــق بيئ ــة تســاعد يف خل ــات الكافي ألن الحماي
المســتهلكين واألعمــال مــن االشــتراك بثقــة يف المعامــالت عبــر 
الحاليــة  التنظيميــة  القواعــد  الغالــب ال تعتبــر  اإلنترنــت. ويف 
ــة المســتهلك مناســبة للتعامــل مــع ممارســات التجــارة  لحماي
اإللكترونيــة، ومنهــا مثــالً اإلعــالن عبــر وســائل اإلعــالم االجتماعي. 
ومــن ثــم وُجـِـدت ثغــرات يف معظــم القواعــد التنظيميــة القانونيــة 
األعمــال  مجتمعــات  تجــد  ال  وبالتالــي  المســتهلك،  لحمايــة 
المحليــة المخاطبــة الكافيــة الحتياجاتهــا الخاصــة يف هــذا الصــدد.

موضوعات قانونية معمقة – حماية المستهلك

القانونيــة  إلــى األطــر  المعمقــة  النظــرة  تقــدم هــذه  ولذلــك 
اإلنترنــت،  عبــر  المســتهلكين  لحمايــة  الحاكمــة  والالئحيــة 
ــة  ــة المختلف ــات التنظيمي ــة للممارس ــة التوضيحي ــض األمثل بع
االعتبــارات  تتنــاول  كمــا  الرقمــي.  باالقتصــاد  يتعلــق  فيمــا 
الرئيســية الخاصــة بــكل مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات 
التنظيميــة، حيــث يتزايــد عــدد البلــدان التــي بــدأت يف وضــع 
وتطبيــق أطــر لحمايــة المســتهلك تعالــج اهتمامــات المســتهلك 
المعمــق  خوضنــا  ويبــدأ  الخصــوص.  وجــه  علــى  الرقمــي 
بمراجعــة األطــر الدوليــة واإلقليميــة لحمايــة المســتهلك القائمــة 
بالفعــل، وهــو مــا يعتبــر نقطــة انطــالق مفيــدة للحــوارات علــى 
المســتوى المحلــي. ويتــم التطــرق فيمــا بعــد لبعــض النُهُــج 
التنظيميــة المشــتركة لحمايــة المســتهلك، والتحديــات الخاصــة 
المتعلقــة بتطبيــق وإنفــاذ القواعــد التنظيميــة، مــع أمثلــة لألطــر 
المؤسســية المناســبة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قســم حمايــة 
إضــاءات  يقــدم  االسترشــادي  الدليــل  موجــز  يف  المســتهلك 
ــك  ــد، بمــا يف ذل ســريعة إلرشــاد مجتمــع األعمــال وحشــد التأيي
قوائــم أســئلة مرجعيــة لتحليــل القوانيــن واللوائــح المحليــة 

لحمايــة المســتهلك. 

واهتمامــات  حقــوق  تحديــد  يف  الدوليــة  اإلرشــادات  تســاعد 
قواعــد  إلــى  تحتــاج  مجــاالت  وهــي  واألعمــال.  المســتهلكين 
تنظيميــة جديــدة أو إدخــال إصالحــات علــى القواعــد التنظيميــة 
الدوليــة أن تســاعد يف تشــجيع  ثانيًــا، يمكــن لألطــر  القائمــة. 
والســماح  اإلنفــاذ،  تحســين  الحكومــات،  بيــن  التعــاون 
باالستكشــاف التعاونــي لســبل معالجــة التحديــات المشــتركة 

األطر الدولية واإلقليمية لحماية المستهلك

ــادرات اإلقليميــة  يف هــذا القطــاع. ومــن المهــم مالحظــة أن المب
تحتــوي أحكامًــا أكثــر تفصيــالً مــن نظيرتهــا علــى المســتوى 
الدولــي، وتقــدم نقــاط تدَخُــل أكثــر تخصيًصــا لجهــود حشــد 
التأييــد. ويوضــح الجــدول )1( عرًضــا لبعــض المبــادرات الدوليــة 

المســتهلك. الحاليــة يف مجــال حمايــة  واإلقليميــة 
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات متعددة األطراف

 	 OECD إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لحماية المستهلك يف التجارة اإللكترونية2.

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك 	 
.3UNGCP

القانون النموذجي للتجارة الدولية4 الصادر عن لجنة 	 
.،UNCITRAL األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 	. 5ICPEN الشبكة الدولية لحماية المستهلك واإلنفاذ

تعمل المبادرات على المستوى متعدد األطراف، يف 	 
المقام األول، على تشجيع التعاون وتبادل المعلومات، 

لكنها ال تُرسي إطارًا دوليًا موحدًا لحماية المستهلك، 
فاألخير مازال مسارًا ممكنًا يف المستقبل. ويف الوقت 

الذي تساعد األطر الدولية مجتمعات األعمال المحلية يف 
سياق صنع السياسات الوطنية، يتم تفصيلها على نحو 

أفضل يف مجاالت أخرى.

تغطي إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أيًضا 	 
المعامالت بين المستهلك- المستهلك )وليس فقط بين 
أصحاب األعمال- المستهلك(، ومن ثم فهي تغطي طيفًا 

واسعًا من األطراف المعنية يف االقتصاد الرقمي. كما تركز 
اإلرشادات على التعاون والتنسيق بين سلطات اإلنفاذ يف 
مجال حماية المستهلك بهدف تحسين فعالية التحريات 

والتحقيقات.

بينما تتناول لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 	 
يف قانونها النموذجي، مسألة حماية المستهلك، فإن 

القانون ال يتضمن التزامات خاصة على البلدان. فهو يقدم 
رؤية أكثر عمومية لكيفية حماية المستهلك يف سياق 

التجارة اإللكترونية.

تعمل كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 	 
مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، 

والشبكة الدولية لحماية المستهلك واإلنفاذ، على تيسير 
أو تشجيع التعاون وتبادل المعلومات على المستوى 

متعدد األطراف. وهو ما يخفف العبء الواقع على مجتمع 
األعمال المحلي من جراء القوعد التنظيمية المتداخلة.

تهتم الشبكة الدولية لحماية المستهلك واإلنفاذ بتسهيل 	 
تبادل المعلومات، ونشر اإلرشادات، بما يعزز الشفافية، 

كما تخدم كموقع لتلقي الشكاوى من وقائع االحتيال 
عبر اإلنترنت. ويمكن لمجتمع األعمال استخدام الشبكة 
كمنبر محايد لحل المنازعات، وأيًضا كمصدر معلومات 

يعتمد عليه بشأن حماية المستهلك.

الجدول رقم 1: األطر الدولية واإلقليمية لحماية المستهلك
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات اإلقليمية

 	.CPC6 )2017( إطار التعاون الجديد لحماية المستهلك

 	ECC- الشبكة األوربية للمراكز المعنية بالمستهلك
.Net7

خطة العمل االستراتيجية لحماية المستهلك   	 
8ASAPCPالصادرة عن رابطة بلدان جنوب شرق آسيا 

.ASEAN

األجندة الرقمية لبلدان أمريكا الالتينية والكاريبي 	 
.eLAC2018

تتضمن المبادرات اإلقليمية الخاصة بحماية المستهلك 	 
نماذج للممارسات التنظيمية الجيدة التي يمكن 

اعتمادها محليًا. كما يمكن لمجتمعات األعمال المحلية 
استخدام هذه القنوات على نطاق أوسع داخل اإلقليم 

الذي تنتمي له.

ييسر إطار التعاون الجديد لحماية المستهلك إنفاذ أحكام 	 
الحماية اإلقليمية، وبخاصة يف التعامالت العابرة للحدود.

تعمل الشبكة األوربية للمراكز المعنية بالمستهلك 	 
كمركز استشاري إقليمي بشأن حقوق والتزامات حماية 

المستهلك. ومن خالل تضمين آليات دعم األطراف 
المعنية يف القطاعين العام والخاص، مثل االجتماعات 

يف القاعات العامة بالمدن، تخدم الشبكة كأحد مسارات 
حشد التأييد على المستوى األوربي.

تهدف خطة العمل االستراتيجية لحماية المستهلك 	 
إلى توحيد سياسات حماية المستهلك يف بلدان رابطة 

جنوب شرق آسيا، إلى جانب تأسيس شبكة إقليمية لحل 
منازعات اإلنترنت ODR كما تمثل قناة إنفاذ إضافية 

داخل الدول األعضاء.

تستهدف األجندة الرقمية لبلدان أمريكا الالتينية 	 
والكاريبي تنقيح القواعد التنظيمية القائمة لحماية 

المستهلك عبر اإلقليم بما يالئم البيئة الرقمية. كما يعد 
أحد مسارات مشاركة القطاع الخاص يف عمليات صنع 

القرار.
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تختلــف األطــر التنظيميــة لحمايــة المســتهلك اختالفــا كبيــرا مــن 
بلــد آلخــر. ومــع ذلــك فــإن جميــع هــذه األطــر تهــدف إلــى تحقيــق 
ــة يف  ــراف المعني ــع األط ــئوليات جمي ــوق ومس ــن حق ــوازن بي الت
ــق فهــم أفضــل لهــذه  ــة. ومــن أجــل تحقي المعامــالت اإللكتروني
الحقــوق وااللتزامــات، يجــب أوالً علــى األعمــال المحليــة فهــم 
أيــن تكمــن المســئوليات عــن حمايــة المســتهلك. ويتــم تخصيص 
ــكل مــن الجهــات التنظيميــة، المســتهلكين، قطــاع  المســئولية ل
ومتاجــر  اإللكترونيــة،  التجــارة  منصــات  وخاصــة  الصناعــة، 
اإلنترنــت. وتختلــف المســئوليات يف كل مرحلــة مــن مراحــل 
ــم  ــاعد فه ــليم. ويس ــد التس ــع، بع ــراء، الدف ــل الش ــل- قب التعام
القواعــد الخاصــة بــكل مرحلــة القائميــن بحشــد التأييــد لمجتمــع 
األعمــال المحلــي يف الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة التخــاذ 
نهــج  كل  ســياق  يف  المتاحــة  المفاضــالت  بشــأن  القــرارات 

ــي. تنظيم

اعتمــادًا  البلــدان  بعــض  تعتمــد  المســئوليات  تحديــد  وعنــد 
أساســيًا علــى المنظومــة القضائيــة )مثلمــا يف شــيلي والواليــات 
ــة  ــات أهمي ــل المنازع ــليمة لح ــرق الس ــل الط ــدة9(. وتحت المتح
قصــوى يف هــذه الحــاالت. بينمــا تركــز واليــات قضائيــة أخــرى 
الذاتــي  التنظيــم  أو  الحكومــي  التنظيــم  علــى  أكثــر  بشــكل 
لألعمــال، وتعمــل بعضهــا علــى تمكيــن المســتهلكين بتزويدهــم 
يف  أفضــل  باختيــارات  القيــام  يســتطيعوا  حتــى  بالمعلومــات 
الســوق10. وتعتبــر الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام- الخــاص آليــة 
شــائعة للتغذيــة الراجعــة. ففــي إســبانيا مثــالً يســتطيع أصحــاب 
األعمــال اختيــار التوقيــع الطوعــي وااللتــزام بالمدونــة األخالقيــة 
اإلعــالن،  بقصــد  أهليــة(  )منظمــة   ConfianzaOnline لـــ 
معامــالت التجــارة اإللكترونيــة، وآليــات اجتــذاب المســتهلك. 
التــي يتــم  وهــو مــا يربطهــم بمســتوى معيــن مــن الرعايــة 
بــأول وفــق التعديــالت القانونيــة11. بينمــا تقــوم  تحديثهــا أوالً 

النُهُج التنظيمية لحماية المستهلك

ــم خــاص للشــركات  ــا، بإعمــال تنظي ــل ماليزي ــدان أخــرى، مث بل
ــى  ــد عل ــال تعتم ــاذج أعم ــالل نم ــن خ ــل م ــي تعم ــة الت المضيف

اإللكترونيــة12. المنصــات 

وتوجــد لــدى واليــات قضائيــة كثيــرة قوانيــن، لوائــح، أو سياســات 
ــة.  ــر اإللكتروني ــة غي ــالت التقليدي ــتهلك يف المعام ــة المس لحماي
وتفضــل بعــض الواليــات القضائيــة تطبيــق القوانيــن نفســها 
علــى االقتصــاد الرقمــي، بحيــث تعالــج احتياجــات المســتهلك يف 
ــارت  ــا. بينمــا اخت ــة معً ــر اإللكتروني ــة وغي المعامــالت اإللكتروني
ــات  ــع االحتياج ــل م ــا للتعام ــدة تمامً ــن جدي ــع قواني ــرى وض أخ
ــك:  ــى ذل ــدة عل ــة الجي الخاصــة باالقتصــاد الرقمــي. ومــن األمثل
القانــون الكــوري الجنوبــي بشــأن حمايــة المســتهلك يف التجــارة 
اإللكترونيــة13. وينبغــي علــى مجتمــع األعمــال المحلــي االهتمــام 
دائًمــا بتحديــد جوانــب التجــارة اإللكترونيــة التــي ال يغطيهــا 
التنظيــم القانونــي القائــم مثــل: الســلع المقلــدة أو اإلعــالن علــى 
وســائل اإلعــالم االجتماعــي. وهنــاك مجموعة قليلة مــن العناصر 
تشــترك فيهــا قواعــد حمايــة المســتهلك التنظيميــة. وتعالــج 
هــذه العناصــر المشــتركة احتياجــات المســتهلك يف مختلــف 
الدليــل  )يتنــاول   .1 الشــكل  يف  الموضحــة  التعامــل  مراحــل 
االسترشــادي الحالــي فيمــا بعــد اثنيــن مــن هــذه العناصــر، همــا: 
والمصــدَّق عليهــا(.  الشــفافة  والمدفوعــات  البيانــات،  حمايــة 
وعلــى مجتمعــات األعمــال المحليــة محاولــة االســتفادة مــن 
نظــم الحمايــة التــي تشــمل المراحــل المختلفــة يف المعامــالت، 
ــالت  ــط التعام ــة، وتُبّس ــارة اإللكتروني ــة يف التج ــي الثق ــي تبن فه
الرقميــة، وتُدخــل المزيــد مــن المســتهلكين عبــر اإلنترنــت. 
وتوضــح بقيــة هــذا القســم طــرق تنــاول الواليــات القضائيــة 
المختلفــة لــكل عنصــر مــن عناصــر حمايــة المســتهلكين يف هــذه 

ــالت. المعام
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الشكل 1: العناصر التنظيمية لحماية المستهلك

 قبل الشراء
)مرحلة ما قبل التعاقد(

واجبات اإلفصاح	 
اإلعالن	 

بنود وشروط المعامالت	 
الدفع الشفاف واآلمن	 
حماية البيانات	 

حل المنازعات والتعويض	 
الحق يف اإلنسحاب/ اإللغاء	 

 الدفع
)مرحلة التعاقد(

 التسليم
)مرحلة ما بعد التعاقد(

Source: New Markets Lab (2018)

ــواع  ــات القضائيــة أن ــات اإلفصــاح : تحــدد كثيــر مــن الوالي واجب
ــاح  ــت اإلفص ــر اإلنترن ــن عب ــى البائعي ــب عل ــي يج ــات الت المعلوم
المســتهلكون مــن االختيــار علــى أســاس  عنهــا حتــى يتمكــن 
معلومــات كاملــة صحيحــة. ويتــم تصنيــف هــذه المعلومــات عــادةً 
علــى النحــو التالــي: )1( معلومــات عــن منظمــة األعمــال مثــل 
اســم التاجــر وعنــوان مقــره، حســبما تتطلــب القواعــد التنظيميــة 
الملزمــة  التجاريــة  العالمــة   )2(  .14 األوربــي  االتحــاد  يف 
المرتفعــة  المخاطــر  ذات  المنتجــات  وبخاصــة يف  للمنتجــات، 
مثــل األغذيــة. )3( اإلفصــاح عــن نتائــج التفتيــش الحكومــي15.

وينبغــي علــى القائميــن بحشــد التأييــد لمجتمــع األعمــال أن 
يكونــوا علــى درايــة بطــرق تحديــد الجهــات التنظيميــة للمخاطــر يف 
إطــار التخصــص القضائــي المحــدد المعنــي، والتزامات مؤسســات 

األعمــال تجــاه المســتهلكين.

إلعــالم  البائعــون  يقدمهــا  عــروض  هــي  اإلعالنــات   : اإلعــالن 
واجتــذاب المســتهلكين لمنتــج أو خدمــة مــا. وتضمــن قوانيــن 
ومــن  اإلعالنــات مضللــة16.  هــذه  تكــون  أال  المســتهلك  حمايــة 
المســائل الرئيســية هنــا معرفــة مــا إذا كانــت القواعــد التنظيميــة 
التقليديــة لإلعــالن منطبقــة علــى اإلنترنــت، ففــي كثيــر مــن 
اإلعــالن  قوانيــن  مازالــت  اليابــان17،  مثــل  القضائيــة،  الواليــات 
التقليديــة مطبقــة علــى أســواق اإلنترنــت وتضطلــع بإنفاذهــا 
ــى وســائل اإلعــالم  ــاد اإلعــالن عل نفــس الســلطات. كمــا أدى ازدي
إثــارة مســائل قانونيــة مهمــة. فقــد أدخلــت  إلــى  االجتماعــي 
بعــض الواليــات القضائيــة قواعــد تنظيميــة تصــل إلــى أبعــد مــن 
ــنغافورة  ــي س ــة. فف ــارة اإللكتروني ــن يف التج ــن التقليديي الموردي
علــى ســبيل المثــال أصــدرت هيئــة معاييــر اإلعــالن توجيهــات 
تتطلــب مــن المســوِّقين، بمــن فيهــم المشــاهير )أو »الشــخصيات 

ذات النفــوذ«(، اإلفصــاح الكامــل وبلغــة مبســطة عــن عالقتهــم 
بالعالمــات التجاريــة التــي يروجــون لهــا أو يعلنــون تحبيذهــم 
االجتماعــي18.  اإلعــالم  وســائل  خــالل  مــن  معينــة  لمنتجــات 
يغــذي  مواقــع  علــى  يقــوم  جديــد  تكتيــك  حديثًــا  ظهــر  وقــد 
ــات  ــات وتصنيف ــن مراجع ــا UGC تتضم ــتخدمون محتواه المس
 .TripAdvisor Yelp و  المســتهلكين للمنتَــج، مثــل موقعــي 
ومــن الجوانــب المشــتركة فيمــا تتناولــه هــذه المواقــع: الملكيــة 

الفكريــة، خصوصيــة البيانــات، والقبــول19.

بنــود وشــروط المعامــالت : مثــل أي معامــالت أخــرى تخضــع 
ــا  ــا نتائجه ــة، تكــون له ــة ألحــكام وشــروط معين المبيعــات الرقمي
اإلفصــاح   )1( أهمهــا:  ومــن  المســتهلك.  لحمايــة  بالنســبة 
والشــفافية؛ )2( الشــروط العادلــة. وهمــا جانبــان مترابطان ألن 
أحــكام اإلفصــاح والشــفافية تلــزم التجــار بعــرض البنود والشــروط 
معاملــة  بشــأن  المســتهلك  قــرار  يف  تؤثــر  أن  يُرجــح  »التــي 
مــا«20. كمــا يجــب أن تتحقــق ســهولة الوصــول إلــى اإلفصــاح. 
ــر وصــول واضــح  ــى التجــار توفي ــالً، يجــب عل ــن مث ففــي األرجنتي
وشــامل وال لبــس فيــه إلــى الشــروط العامــة21. ولكــن يف الممارســة 
العمليــة يمكــن أن تكــون البنــود والشــروط صعبــة الفهــم بالنســبة 
للمســتهلكين، وهــو مــا يمكــن أن يحــد مــن النتيجــة المســتهدفة. 
إلــى أن 43% مــن  وقــد توصــل تحليــل يف المملكــة المتحــدة 
ــم شــروط جوجــل22. ومــع  ــرا ال يســتطيعون فه ــن يف انجلت البالغي
ذلــك فــإن قلــة مــن القواعــد التنظيميــة هــي التــي تُلــزِم باســتخدام 

ــوم. ــة للعم ــة ومفهوم ــة واضح لغ

ويمكــن لمنظمــات األعمــال االقتــداء بتوصيــات منظمــة التعــاون 
ــة  ــت »بلغ ــى اإلنترن ــاح عل ــم اإلفص ــأن يت ــة ب ــادي والتنمي االقتص
األعمــال  لمجتمــع  يمكــن  كمــا  الفهــم«23.  وســهلة  واضحــة 
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والجهــات التنظيميــة أن تمضــي خطــوة أبعــد بجعــل اإلفصــاح يتــم 
ــر  ًــا أكب ــكل عبئ ــذا يش ــم أن ه ــددة. ورغ ــة المتع ــات المحلي باللغ
ــة، إال  ــطة والبادئ ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــاب المش ــى أصح عل
أنــه يشــجع التنــوع. أمــا »العدالــة« فتفســر بطــرق مختلفــة بيــن 
الواليــات القضائيــة. فبينمــا يدعــم بعضهــا العقــود النموذجيــة 
بيــن الشــركات والمســتهلكين، رأت واليــات أخــرى )مثــل االتحــاد 
األوربــي( أن البنــد أو الشــرط الــذي لــم يتــم التفــاوض بشــأنه 
)كتلــك التــي تظهــر يف العقــود النموذجيــة( يُعتبــر غيــر عــادل ألنــه 
يُخــل بالتــوازن بيــن حقــوق والتزامــات األطــراف24. وســوف تتمكــن 
جماعــات األعمــال مــن ممارســة حقوقهــا يف هــذا الصــدد مــن 

ــة. ــجامًا للعدال ــر انس ــف أكث ــى تعري ــوة إل ــالل الدع خ

حــل المنازعــات واالنســحاب : تتكــرر المنازعــات بيــن التجــار 
والمســتهلكين يف التجــارة اإللكترونيــة. وتوجــد آليــات مختلفــة 
لحــل هــذه المنازعــات، ولــكل منهــا مقايضاتهــا وخصائصهــا. 
ــة. فهــي  ــى نظــم المحاكــم التقليدي ــا عل وال يمكــن االعتمــاد دائًم
منصــة مــن الواضــح صعوبتهــا بالنســبة للمســتهلكين الراغبيــن 
يف الحصــول علــى حقوقهــم يف المعامــالت عبــر اإلنترنــت، بســبب: 
تكاليــف التقاضــي، محدوديــة الحصــول علــى المشــورة القانونيــة 
ــي، والمــدى  ــة، التعقيــدات المتعلقــة باالختصــاص القضائ الكافي
هــذا  الدعــاوى.. وكل  نظــر  يســتغرقه  الــذي  الطويــل  الزمنــي 
يعمــل ضــد صالــح المســتهلك25. ولذلــك يمكــن االســتعانة يف 
ــات  ــل منازع ــبكات ح ــة بش ــارة اإللكتروني ــالت التج ــال معام مج
اإلنترنــتODR المقدَّمــة مــن كيانــات عامــة وخاصــة، كبديــل 
أســرع مــن اللجــوء للمحاكــم26. كمــا يشــكل التحكيــم والوســاطة 

ــن. ــن متاحي خياري

ويتوقــف االختيــار األفضــل يف حــل المنازعــات علــى مــدى االعتمــاد 
المحكَميــن  توفــر  ومــدى  المحليــة،  القضــاء  منظومــة  علــى 

ــة  ــن وتكلفــة الوصــول إليهــم، وســرية األحــكام المفترَض المؤهلي
عــادة يف حــاالت التحكيــم، وإمكانيــة الطعــن يف القــرار )ال يمكــن 
الطعــن يف قــرارات التحكيــم إال بشــروط محــدودة(27. ويف حالــة 
منازعــات العقــود بيــن طرفيــن يخضعــان لواليتيــن قضائيتيــن 
األجنبيــة  األطــراف  معاملــة  إلــى  التحكيــم  يميــل  مختلفتيــن، 
بحياديــة أكبــر. ويعمــل التحكيــم علــى نحــو أفضــل مــن التقاضــي 
يف المحاكــم بالنســبة للمنازعــات المحلية28رغــم أنــه قــد يكــون 
مكلفًــا بالنســبة للمســتهلكين وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة.

ويعتبــر مــن الســبل الجيــدة أمــام مجتمــع األعمــال لحمايــة 
حقوقــه أن يعمــل مــع القطــاع العــام علــى بنــاء آليــات عادلــة 

المنازعــات. لحــل  ومنصفــة 

يف  بالرجــوع  الســماح  )فتــرة  اإللغــاء  االنســحاب/  حــق 
التجــارة  يف  المنتجــات  معاينــة  لصعوبــة  نظــرًا  المعاملــة(: 
اإللكترونيــة، قــد يتعــرض المســتهلكون لتســويق خــادع. وهــو مــا 
دعــا بعــض الجهــات التنظيميــة إلــى منــح المســتهلكين حــق إلغــاء 
ــرة  ــحاب أو فت ــق االنس ــه بح ــار إلي ــد يش ــذي ق ــراء، وال ــر الش أوام
ــة:  ــات القضائي ــن الوالي ــرة بي ــذه الفت ــول ه ــف ط ــوع. ويختل الرج
يف  أيــام   5 الصيــن30،  يف  أيــام   7 األوربــي29،  االتحــاد  يف  يومًــا   14
ســنغافوره، و10 أيــام يف ماليزيــا31. كمــا حــددت بعــض الجهــات 
التنظيميــة حــدًا أدنــى لقيمــة الصفقــة لممارســة حــق االنســحاب، 
ــات المتحــدة.  ــي يف الوالي وهــو 25 دوالرًا علــى المســتوى الفيدرال
كذلــك أدخلــت بعــض الواليــات القضائيــة اســتثناءات معينــة مــن 
ــة  ــلع القابل ــخصي، الس ــع الش ــلع ذات الطاب ــحاب: الس ــق االنس ح
للتلــف، أو ذات المحتــوى الرقمــي32. ويســاعد وضــوح األحــكام 
الخاصــة باالنســحاب يف حمايــة كل مــن المســتهلكين ومجتمــع 
يقلــل  أنــه  المنازعــات. كمــا  المحلــي بخفــض حجــم  األعمــال 

ــم. ــى المحاك ــى عل ــبء الملق الع

تطبيق وإنفاذ حماية المستهلك
بينمــا تتخــذ المعامــالت التجاريــة طابعًــا دوليـًـا متزايــدًا، مــازال 
اإلنفــاذ القانونــي محليًــا. كمــا تواجــه التحديــات كل األطــراف 
المعنيــة الباحثيــن عــن إنفــاذ ســليم لقوانيــن حمايــة المســتهلك. 
وحتــى مــع اإلعــالن الســليم واإلفصــاح عــن القواعــد والشــروط، 
التطبيــق  تعقيــد  يف  والثقافيــة  اللغويــة  االختالفــات  تتســبب 
ــن  ــة ل ــة أو إقليمي ــوق محلي ــاس يف س ــه الن ــا يفهم ــاذ، فم واإلنف
تتــم ترجمتــه علــى نحــو صحيــح بالضــرورة يف الســوق العالميــة. 

كمــا أن ترجمــة المنصــات علــى اإلنترنــت يمكــن أن تحــدث 
مشــكالت، خاصــة يف الصناعــات التــي ال توجــد لهــا معاييــر أو 
اصطالحــات مشــتركة. وال توجــد قــدرات لــدى كل الشــركات 
لترجمــة صفحتهــا علــى اإلنترنــت إلــى لغــة المســتهلكين، أو 
ــى  ــة إل ــع الكامــل الحتياجــات المســتهلكين. باإلضاف ــدرة التوق ق
ذلــك ال يعــرف مســتهلكون كثيــرون أيــن يقدمــون شــكاواهم عنــد 

ــة. ــة دولي ــدوث منازع ح
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األطر المؤسسية ذات الصلة بحماية المستهلك
مــن  والتطبيــق  اإلنفــاذ  لســلطات  الواضــح  التحديــد  يعتبــر 
المؤسســية  األطــر  داخــل  تبــرز  التــي  الرئيســية  التحديــات 
القضائيــة،  الواليــات  مــن  الكثيــر  ففــي  المســتهلك.  لحمايــة 
تضطلــع بحمايــة المســتهلك جهــة منظِمــة مركزيــة أو وزارة 
واحــدة بعينهــا تتمتــع بصالحيــات تشــريعية ورقابيــة واســعة34 
ويمكــن لهــذا النهــج المركــزي أن يقلــل إلــى أدنــى حــد مــن 
تناغــم  علــى  والمحافظــة  التنظيميــة،  الصالحيــات  تداخــل 
ــا  ــل وقوعه ــات المحتم ــن الصراع ــد م ــة، والح ــات العام السياس
ــة هــذا النهــج: مؤسســة  ــوكاالت المختلفــة35. ومــن أمثل ــن ال بي
"أميــن المظالــم" المعنــّي بحمايــة المســتهلك يف الدنمــارك، 
يف  الرقمــي  واالقتصــاد  والتجــارة  واالســتثمار  الصناعــة  وزارة 
ــا.  ــة المســتهلكين الوطنيــة يف جنــوب أفريقي المغــرب، ومفوضي

ــة  ــة المنافس ــن سياس ــق بي ــاط الوثي ــبب االرتب ــه بس ــظ أن ويالح
وحمايــة المســتهلك36 تكــون الجهــات التنظيميــة الخاصــة بحماية 
المســتهلك هــي نفســها الجهــات المخولــة بتنظيــم المنافســة37.

النهــج  مــن  المزيــد  القضائيــة  الواليــات  بعــض  تبنــت  وقــد 
القِطاعــي، الــذي يتيــح للجهــات التنظيميــة تكويــن خبــرة أعمــق 
لالحتياجــات  االســتجابة  وبالتالــي  تنظمــه،  الــذي  القطــاع  يف 
ــذي تتبعــه أســتراليا  ــا. وهــو النمــوذج ال ــة الخاصــة به التنظيمي
والنرويــج38. وأيـًـا كان النهــج المســتخدم فــإن االعتبــار الرئيســي 
المشــترك- بالنســبة لمجتمــع األعمــال المحلــي- هــو وضــوح 

المســئوليات والواجبــات الخاصــة بــكل جهــة تنظيمــة.

وعنــد اتفــاق األطــراف المتعاقــدة علــى إجــراء ترجمــات لوثيقــة 
ــات  ــراض عملي ــالت( ألغ ــروط المعام ــكام وش ــل أح ــة )مث معين
مكلفًــا  يكــون  أن  يمكــن  هــذا  فــإن  والقضــاء،  القانــون  إنفــاذ 
ــن  ــالً. كمــا أن انخفــاض درجــة التعــاون بي ًــا طوي ويســتغرق وقت
مســئولي إنفــاذ القانــون عبــر الواليــات القضائيــة، يمكــن أن 
يعرقــل اإلنفــاذ الجيــد. وبالرغــم مــن هــذه التحديــات تبــدو 
الفــرص واضحــة أمــام مجتمــع األعمــال المحلــي كــي يشــترك يف 

الجهــود الداعمــة لتطبيــق أفضــل للقوانيــن. وتقــدم دراســة حالــة 
شــبكة حــل منازعــات اإلنترنــت ODR يف بيــرو مثاالً علــى التعاون 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف تحســين إنفــاذ القوانيــن. كمــا 
تبيــن دراســة الحالــة كيــف يمكــن لمجتمــع األعمــال المحلــي 
العمــل علــى حــل بعــض المشــكالت والتحديــات التنظيميــة علــى 

ــتباقي33.  ــو اس نح

يُطلــق علــى البيانــات أحيانًــا "وقــود" االقتصــاد الرقمــي، حيــث 
أصبحــت ســلعة عالميــة رئيســية يتــم اســتخدامها ومعالجتهــا 
الرقمــي  المحتــوى  لدعــم  هائلــة  بأحجــام  وتحليلهــا  وتبادلهــا 
والســلع والخدمــات. ومــن ثــم تكــون حمايــة البيانــات مهمــة 
ـًـا،  ــن يشــترون الســلع والخدمــات إلكتروني ــراد الذي ــكل مــن األف ل
عبــر  الخدمــات  تقــدم  أو  تبيــع  أو  تشــتري  التــي  والشــركات 
ــة يف هــذه  ــات المتداول ــة البيان ــة حماي اإلنترنــت، وذلــك مــن زاوي

المعامــالت.

ويغلــب علــى التنظيــم القانونــي اتبــاع خطــوات تتســق مــع دورة 
حيــاة البيانــات: جمــع البيانــات ومعالجتهــا، التخزيــن، النقــل، 
والتصريــف. بيــد أن مجتمعــات األعمــال قــد تكــون لديهــا اعتبــارات 
ــى نمــوذج األعمــال الخــاص  ــا اعتمــادًا عل مختلفــة يجــب تنظيمه

بهــا.

نظرة قانونية معمقة – حماية البيانات

ــة  ــة لحماي ــر الحاكم ــى األط ــة عل ــة الحالي ــرة المعمق ــدم النظ وتق
الممارســات  علــى  التوضيحيــة  األمثلــة  بعــض  البيانــات، 
التنظيميــة المســتخدمة يف مناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا 
تتنــاول االعتبــارات الرئيســية لــكل مــن مجتمــع األعمــال المحلــي 
والجهــات التنظيميــة، حيــث تبــدأ دول كثيــرة يف اعتمــاد وتطبيــق 
أطــر خاصــة لحمايــة البيانــات. وتبــدأ هــذه النظــرة المعمقــة 
بعــرض لألطــر الدوليــة واإلقليميــة القائمــة بالفعل. كما ســتتطرق 
لبعــض النُهـُـج التنظيميــة الشــائعة لحمايــة البيانــات، شــاملة األطر 
المؤسســية والتحديــات الخاصــة بالتطبيــق واإلنفــاذ. باإلضافــة إلــى 
ذلــك يحتــوي القســم الخــاص بحمايــة البيانــات يف موجــز الدليــل 
االسترشــادي علــى المزيــد مــن إرشــادات حشــد التأييــد لمجتمــع 
األعمــال المحلــي، ومــن ضمنهــا قائمــة أســئلة مرجعيــة لتحليــل 

ــات.  ــة البيان ــة لحماي ــة القائم ــح المحلي ــن واللوائ القواني
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تختلــف األطــر القانونيــة لحمايــة البيانــات مــن بلــد آلخــر، األمــر 
الــذي يخلــق صعوبــة يف فهــم القواعــد المعمــول بهــا عنــد النشــاط 
يف أســواق متعــددة. وغالبـًـا مــا تواجــه الشــركات المعتمــدة علــى 
واردات وصــادرات البيانــات تكاليــف متزايــدة لالمتثــال، أو عــدم 
ــادرات  ــت مب ــد ُطرِح ــا. وق ــواق بعينه ــل يف أس ــى العم ــدرة عل ق
دوليــة لتحقيــق االتســاق بيــن األطــر الوطنيــة القائمــة، ومــع ذلــك 

لــم تتجــاوز المبــادرات وضــع مبــادئ عامــة.

أكثــر  القواعــد أن تكــون  وعلــى المســتوى اإلقليمــي، تحــاول 
وضوحًــا، لكنهــا تظــل تعانــي مــن عــدم القــدرة علــى تحقيــق 
ــة يف العمــل  ــدأت التجمعــات اإلقليمي ــد ب ــس الكامــل. وق التجان
الجماعــي لتوحيــد القواعــد الخاصــة بحمايــة البيانــات. فمثــالً بــدأ 

األطر الدولية واإلقليمية لحماية البيانات

منتــدى التعــاون االقتصــادي لبلــدان آســيا والمحيــط الهــادي، 
فعليــة  اتخــاذ خطــوات  يف  األوربــي،  واالتحــاد   ،APEC -أبيــك
ــة  ــى االتفاقي ــق عل ــل التصدي ــة، مث ــهادات المتبادل ــد الش لتوحي
المرجعيــة عــام 201439. وقــد لقــي نظــام الشــهادات هــذا الترحيــب 
مــن الجهــات التنظيميــة وجماعــات حشــد التأييــد لألعمــال )انظــر 
ــا  ــح م ــر الواض ــن غي ــزال م ــا ال ي ــة(. وبينم ــة التالي ــة الحال دراس
ــدو أن  ــميًا، يب ــج رس ــذا البرنام ــق ه ــيبدأ تطبي ــى س إذا كان ومت
شــهادات "أبيــك" ســوف تســرع وتقلــل تكلفــة الشــهادات يف ظــل 
 . EU BCR 40القواعــد الملزمــة للشــركات يف االتحــاد األوربــي
ــا  ــة نموذجً ــط النظــم اإلقليمي ــذول لرب ــر هــذا الجهــد المب ويعتب

ــم. ــن األقالي ــدًا للتعــاون بي جي

يمكــن  يمكــن لمجتمعــات األعمــال المحليــة أن تنشــط يف دعــوة الحكومــات لتيســير تدفــق البيانــات عبــر الحــدود. و
ــد  ــيع قواع ــدث يف توس ــا ح ــة، كم ــة مختلف ــات قضائي ــال يف والي ــادات األعم ــن اتح ــاف بي ــال ائت ــن خ ــذا م ــم ه أن يت
ــد  ــادي CBPRs. وق ــط اله ــيا والمحي ــدان آس ــدى بل ــاق منت ــدود يف نط ــر الح ــادي عاب ــاون االقتص ــة يف التع الخصوصي
تــم إدخــال إطــار الخصوصيــة لبلــدان الرابطــة لوضــع قواعــد ومعاييــر حمايــة البيانــات لتيســير نقــل البيانــات عبــر 
الحــدود يف آســيا والمحيــط الهــادي. وهــو يضــم إطــارًا واحــدًا مــن المبــادئ وإرشــادات التنفيــذ )الضمانــات األمنيــة 
ــة يف  ــع المرون ــة، م ــار الخصوصي ــاد إط ــه باعتم ــاء في ــة األعض ين دول ــر ــدى وعش ــمح لإلح يس ــال( و ــبيل المث ــى س عل
يمكــن للشــركات العاملــة يف نطــاق هــذا التجمــع اإلقليمــي أن تكــون ســباقة يف تأكيــد التزامهــا  كيفيــة القيــام بذلــك. و
ــيا  ــادي آلس ــاون االقتص ــدى التع ــدود لمنت ــر الح ــة عب ــد الخصوصي ــي قواع ــال تبن ــن خ ــة م ــل الخصوصي ــار عم بإط
والمحيــط الهــادئ التــي أقرهــا قــادة المنتــدى يف عــام 2011. ومــازال االلتــزام بهــذه القواعــد طوعيـًـا لكنهــا تلقــى تأييــدًا 
يمكــن لقواعــد الخصوصيــة المذكــورة أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص للمشــروعات  قويـًـا مــن مجتمعــات األعمــال. و
المحليــة المعتمــدة علــى نقــل البيانــات عبــر الحــدود ولكنهــا ال تملــك المــوارد الكافيــة لتصميــم برامــج الخصوصيــة 
ــدان رابطــة جنــوب شــرق آســيا حيــث تمثــل المشــروعات الصغيــرة  الخاصــة بهــا كمــا هــو الحــال يف اقتصــادات بل

والمتوســطة 96% مــن حجــم أعمالهــا.

ــان  ــدار إع ــم، بإص ــول العال ــروعات ح ــات المش ــل مئ ــرى، تمث ــال كب ــات أعم ــي جماع ــت ثمان ــر 2016 قام ويف أواخ
ين  ــر ــدى والعش ــدان اإلح ــت البل ــدى، ودع ــة يف المنت ــد الخصوصي ــام قواع ــا لنظ ــن دعمه ــه ع ــرت في ــترك عب مش
األعضــاء إلــى توســيع المشــاركة فيــه، مــن الــدول األعضــاء والقطــاع الخــاص. وكان لهــذا اإلعــان أثــره حيــث تشــترك 

ــد. ي ــم المز ــع أن ينض يتوق ــادات و ــتة اقتص ــج اآلن س يف البرنام
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دراسة حالة: 
إطار الخصوصية يف منتدى التعاون االقتصادي يف آسيا والمحيط الهادي

يــة علــى تقويــة االرتبــاط بيــن التجــارة الدوليــة ومســائل االقتصــاد الرقمــي، بمــا يف ذلــك حمايــة البيانــات41.  تعمــل االتفاقيــات التجار
ــي  ــا ه ــة. وإنم ــة مهم ــات إيجابي ــة التزام ي ــات التجار ــرض االتفاقي ــة، ال تف ــة بالخصوصي ــادرات المتعلق ــن المب ــس م ــى العك وعل
يــة. وقــد ســاندت الواليــات المتحــدة  ً مــن ذلــك، إلــى تحقيــق التــوازن بيــن قوانيــن حمايــة البيانــات واالعتبــارات التجار تهــدف، بــدال
يــا الجنوبيــة،  هــذا النهــج، وســرعان مــا أصبــح هــو المعيــار، كمــا يتضــح مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة وكور
واالتفاقيــة الشــاملة والتقدميــة للشــراكة عبــر المحيــط الهــادي CPTPP )االتفاقيــة التــي جــاءت ضمــن تطبيقــات الشــراكة عبــر 
ــات يف  ــكام البيان ــال أح ــن إلدخ يمك يانكا . و ــر ــنغافوره وس ــن س ــرة بي ــارة الح ــة التج ــة منطق ــرًا اتفاقي ــادي( ، وأخي ــط اله المحي
يــة أن يحــد مــن التصــرف االنفــرادي للــدول يف معالجــة مســألة حمايــة البيانــات، وهــو مــا يتطلــب مــن الحكومــات  االتفاقيــات التجار
تحقيــق التــوازن بيــن طائفــة واســعة وصعبــة التعامــل مــن السياســات العامــة، مثــل حمايــة البيئــة وخفــض الرســوم الجمركيــة. 

يوجــز الجــدول رقــم 2 الوثائــق واألدوات العالميــة واإلقليميــة والثنائيــة القابلــة للتطبيــق يف مجــال حمايــة البيانــات. و

Source: CPBRs, About the APEC CBPR System. Web; ITI, Global Industry Groups Call for APEC 

Leadership on FacilitatingCross-Border Flows of Information with High Standards of Privacy 

Protection. Web. November 2016 ,18
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات متعددة األطراف

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 	 
بشأن الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر 

الحدود44 

اتفاقية حماية األفراد لدى المعالجة اآللية للبيانات 	 
الشخصية45.

تتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي 	 
والتنمية ثمانية مبادئ ومفاهيم للخصوصية لقيت تأييدًا 

دوليًا واسعًا )مثل: تقييم المخاطر وقابلية التشغيل 
البيني(. وتعتبر مصدرًا ممتازا لمجتمعات األعمال 

المحلية والجهات التنظيمية.

المبادرات اإلقليمية

االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط 	 
.CPTPP46الهادي

منتدى التعاون االقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي	 
.APEC47

اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن اإلنترنت وحماية 	 
البيانات الشخصية48.

القانون التكميلي لحماية البيانات للمجتمع االقتصادي 	 
لدول غرب أفريقيا49.

اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا الشمالية )محل إعادة 	 
التفاوض(50 

تسلط األطر اإلقليمية لحماية البيانات الضوء على 	 
المواقف التنظيمية وتفاصيل أحكامها. كما يمكن 

استخدام هذه القنوات ألوسع مدى من جانب جماعات 
األعمال يف المناطق ذات الصلة.

تتعامل كل االتفاقيات اإلقليمية يف هذه القائمة مع 	 
حماية البيانات على نحو التخصيص.

يسمح منتدى أبيك مثالً للشركات بالحصول على شهادة 	 
بامتثالها إلطار الخصوصية الخاص به عبر آلية طوعية 

تخدم كممارسة جيدة للتنظيم الذاتي القوي. كما يرسي 
إطار المنتدى مبادئ وتوجيهات للتطبيق تيسر نقل 

البيانات واتساق النُهُج بين الدول األعضاء.

المبادرات الثنائية

اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وكوريا 	 
الجنوبية51.

بدأت اتفاقيات التجارة الثنائية تتضمن أحكامًا تتعلق 	 
مباشرةً بالتدفق اإللكتروني للمعلومات، مثل االتفاقية 

المذكورة، وهو ما يفيد يف التغذية بالمعلومات للمواقف 
التي يتخذها مجتمع األعمال محليًا، وكذلك فيما يتعلق 

باالتفاقيات المستقبلية.

الجدول 2: األطر الدولية واإلقليمية لحماية البيانات
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ــا خاًصــا  يجــب علــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يوجــه اهتمامً
كثيــرة  بلــدان  وتصــدر  التنظيميــة.  البيانــات  حمايــة  لقواعــد 
المجــال، وســتؤدي  حاليًــا قوانيــن وقواعــد تنظيميــة يف هــذا 
جماعــات  مســاعدة  إلــى  المناســبة  القواعــد  مــن  االســتفادة 
حشــد التأييــد لألعمــال يف التعــاون مــع صنــاع السياســات العامــة 
وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة العتمــاد النهــج المناســب. كمــا 
ــة  ــة لحماي ــة القوي ــد التنظيمي ــتخدام القواع ــال اس ــن لألعم يمك
ــات يف رفــع ســمعة منتجهــا، األمــر الــذي يبنــي الثقــة مــع  البيان
المســتهلكين والمســتخدِمين. وإذا كانــت نظــم حمايــة البيانــات 
تتســم بالتعقيــد غالبـًـا، فــإن الموضوعــات التــي ســتناقش فيمــا 
بعــد ســوف تســاعد يف إرشــاد مجتمــع األعمــال المحلــي يف الفهــم 

ــئ. ــي الناش ــال القانون ــذا المج ــق له المتعم

وتضطلــع الواليــات القضائيــة المختلفــة بتنظيــم حمايــة البيانــات 
ــزه.  ــؤرة تركي ــم وب ــاق التنظي ــث نط ــن حي ــن م ــو متباي ــى نح عل
واالتحــاد  وغانــا  اليابــان  مثــل  البلــدان،  بعــض  تبنــت  فقــد 
األوربــي، قواعــد تنظيميــة شــاملة تغطــي كل األنشــطة المتعلقــة 
بالبيانــات تحــت أداة قانونيــة واحــدة. بينمــا تنظــم بلــدان أخــرى، 
مثــل الواليــات المتحــدة، كل قطــاع علــى حــدة52. وكذلــك كوريــا 
الجنوبيــة حيــث توجــد قوانيــن مختلفــة تطبــق علــى تكنولوجيــا 
معلومــات  عــن  واإلفصــاح  الماليــة،  المعامــالت  المعلومــات، 
االئتمــان الشــخصية53. وبينمــا تنتهــج البرازيــل حاليًــا نهًجــا 
ــن  ــر يمك ــت النظ ــن تح ــروعا قانوني ــاك مش ــالً، هن ــا مماث ً قطاعي
البيانــات54.  لحمايــة  أوســع  إطــار  نحــو  البرازيــل  ينقــال  أن 
ويمكــن أن تختلــف القواعــد التنظيميــة أيًضــا حســب حساســية 
ــود  َــق قي ــث تطب ــيا حي ــي وروس ــاد األورب ــا يف االتح ــات )كم البيان
القــدرة  أو حســب  الحساســة(،  البيانــات  أكثــر صرامــة علــى 
وأثــر البيانــات علــى الكيانــات )يف أســتراليا ال تخضــع لقانــون 
 3 ســنويًا  أعمالهــا  حجــم  يبلــغ  التــي  الشــركات  الخصوصيــة 
مالييــن دوالر أســترالي فأقــل(55 ، أو لفئــات محــددة مــن الســكان 
)علــى ســبيل المثــال قانــون حمايــة األطفــال رقــم 26 لســنة 2003 
يف نيجيريــا الــذي يحمــي خصوصيــة األطفــال تحــت 18 ســنة(. 
وأخيــرًا فــإن بعــض الواليــات القضائيــة ذات القواعــد التنظيميــة 
ــات  ــة البيان ــات، مثــل النظــام العــام لحماي ــة البيان ــة لحماي القوي
يف االتحــاد األوربــي GDPR، تركــز أكثــر علــى المســتهلك وتمنــح 

ــوة56. ــوق والق ــن الحق ــعًا م ــا واس ــتهلكين طيفً المس

النُهُج التنظيمية لحماية البيانات

ويف الممارســة العمليــة، يمكــن أن تحتــوى نظــم حمايــة البيانــات 
مزيًجــا مــن األدوات مثــل األحــكام الدســتورية، القوانيــن، القواعد 
التنظيميــة واللوائــح التنفيذيــة، والمعاييــر57. وبغــض النظــر عــن 
النصــوص القانونيــة، هنــاك عناصــر تنظيميــة مشــتركة تشــمل 
البيانــات  حيــاة  دورة  لمراحــل  الحاكمــة  االلتزامــات  مــن  كالً 
وكذلــك  والتصــرف(  النقــل،  التخزيــن،  والمعالجــة،  )الجمــع 
تطبيــق  البيانــات،  انتهــاك  إزاء  )االســتجابة  األعــم  االلتزامــات 
ــدود،  ــارج الح ــروعات خ ــاب المش ــى أصح ــة عل ــن المحلي القواني
وحقــوق األفــراد المتداولــة بياناتهــم(58. ويوضــح الشــكل 2 هــذه 

ــل. ــرحها بالتفصي ــر ويش العناص

 الشكل 2: العناصر التنظيمية 
يف نظم حماية البيانات

Source: New Markets Lab (2018)
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تقييــم مــا إذا كانــت القوانيــن المحليــة للبلــدان المصــدرة للبيانــات كافيــة: يضــع نهــج الكفايــة العــبء األكبــر علــى كاهــل القطــاع . 1
العــام.

تقييــم مــا إذا كانــت آليــات المراجعــة المســتقلة لمشــروع مــا كافيــة، مثــل القواعــد الملزمــة للشــركات BCR يف االتحــاد األوربــي . 2
ــج  ــادي APEC CBPRs: النه ــط اله ــيا والمحي ــدان آس ــدود يف بل ــر الح ــادي عاب ــاون االقتص ــة يف التع ــد الخصوصي ــان وقواع والياب

الملــزم للشــركات التــي تضــع عبئـًـا كبيــرًا علــى القطــاع الخــاص.

التقييم المبني على الحمايات التعاقدية: نهج العقود النموذجية، ونادرًا ما يستخدَم.. 3

تقييم الموافقة الفردية على نقل البيانات: نهج الموافقة، والذي يضع العبء األكبر على القطاع الخاص إلظهار الموافقة63. 4

الجمــع والمعاينــة : تقتضــي الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة أن 
تكــون الشــركات التــي تجمــع وتعالــج البيانــات يف مســار عملياتهــا 
ــن  ــة م ــك موافق ــا يف ذل ــذا، بم ــام به ــة للقي ــس صلب ــع بأس تتمت
تتناولهــم البيانــات. وكانــت مصــر أوائــل 2018 علــى وشــك االنتهــاء 
مــن صياغــة مســودة قانــون ســيدرج شــرط الموافقــة والقواعــد 
وتتحــرك  المصــري59.  التشــريع  يف  البيانــات  لحمايــة  العامــة 

بلــدان أخــرى يف االتجــاه نفســه.

التخزيــن : تقتضــي واليــات قانونيــة كثيــرة أن تقــوم الشــركات 
بتخزيــن البيانــات علــى خــوادم متواجدة داخــل الحــدود الوطنية، 
ويطلــق علــى هــذه القواعــد "متطلبــات توطيــن البيانــات". ومــن 
األمثلــة علــى ذلــك: ألمانيــا، كيرجيزســتان، نيجيريــا، إندونيســيا، 
ــت  ــد أوضح ــتراليا60. وق ــا، وأس ــن، ماليزي ــان، الصي ــيا، اليون روس
ــد، أن  ــر مــن بل مشــروعات كثيــرة، خاصــة تلــك الناشــطة يف أكث
متطلبــات توطيــن البيانــات تشــكل عبئًــا ماليًــا علــى المــوارد 
ـًـا. ومــن الممكــن أال تشــجع هــذه  ــا فعلي المحــدودة المتاحــة له
المتطلبــات القيــام بالعمليــات التــي تعتمــد علــى تدفــق البيانــات 

النُهُج التنظيمية المطبقة على المراحل المختلفة يف دورة حياة البيانات

الدوليــة. ففــي عــام 2013 علــى ســبيل المثــال قـُـدِّرت تكاليــف بنــاء 
مراكــز البيانــات يف البرازيــل وشــيلي بـــ 60,3 مليــون و 43 مليــون 
أوردنــا ســابقًا تتضمــن  التوالــي61. وكمــا  أمريكــي علــى  دوالر 
بعــض االتفاقيــات التجاريــة الدوليــة اليــوم أحكامـًـا للتغلــب علــى 
ــال أن  ــع األعم ــى مجتم ــب عل ــات، ويج ــن البيان ــات توطي متطلب

يوجــه بــؤرة حشــد التأييــد نحــو دعــم هــذا االتجــاه.

ــة،  ــات مختلف ــة، بدرج ــات القضائي ِّــد الوالي ــات : تقي ــل البيان نق
نقــل البيانــات عبــر الحــدود. ويف بعــض الحــاالت يُســمح بالنقــل 
أو باســتثناءات مســتمرة. وتعتبــر اســتثناءات  لمــرة واحــدة 
ــا  ــيوعًا62. أم ــر ش ــالً( أكث ــدات مث ــام التعاق ــدة )إلتم ــرة الواح الم
االســتثناءات المســتمرة فتتــم حالــة بحالــة، وتتطلــب غالبًــا 
تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك درجــة كافيــة يف حمايــة البيانــات. 
بتلقــي  واليــة مختصــة  بواســطة  عــادة  البيانــات  نقــل  ويتــم 
ــة  ــا المتباين ــة، بنتائجه ُــج األربعــة التالي ــات وفــق أحــد النُه البيان
علــى مجتمــع األعمــال المحلــي والحكومــات المصــدِّرة للبيانــات.



19 الجزء الثاني – موضوعات قانونية معمقة

التصريــف: بمجــرد إنجــاز األهــداف المتوخــاة مــن البيانــات 
)كمثــال: عندمــا تكتمــل المعاملــة( تقتضــي بعــض الواليــات 
القضائيــة مســح أو التخلــص مــن البيانــات. وهــو مــا يتطلــب 
مــن مجتمــع األعمــال المحلــي اســتخدام أجهــزة وبرمجيــات 
ــات  ــكل البيان ــام ل ــات لضمــان المســح الت ــن البيان ــرة لتخزي كثي
االســتعانة  إلــى  المشــروعات  تحتــاج  قــد  كمــا  الصلــة.  ذات 
بمديريــن لحفــظ الســجالت لضمــان التصريــف التــام واآلمــن، 
ســحابية  خدمــات  يف  المخزنــة  للبيانــات  بالنســبة  خاصــة 
ــد أن  ــد التأيي ــات حش ــى جماع ــب عل cloud services65. ويج

تراعــي األعبــاء المختلفــة الملقــاة علــى عاتــق مجتمــع األعمــال 
المحلــي بمقتضــى النصــوص القانونيــة المعالجــة للتصريــف، 
ــرة  ــركات الصغي ــات الش ــبة الحتياج ــج بالنس ُ ــل النُه ــم أفض ودع

والمتوســطة واألكبــر أيًضــا.

الحدودجوانب القوةالمدخل

التمكين للنقل الشامل )يف الواليات 	 الكفاية  
القضائية التي تراها مناسبة(.

تعزيز التشغيل البيني واالتساق.	 

»قائمة بيضاء« شفافة ومفتوحة. 	 

 تسبب صعوبة كبيرة للواليات القضائية 	 
غير الكافية

بذل الجهد لتحقيق تأقلم الواليات 	 
القضائية مع النُهُج المختلفة لحماية 

البيانات.

العملية الطويلة لتحديد الكفاية.	 

األحكام الملزمة 
للشركات

تمكين حركة البيانات بين مجموعة 	   
شركات.

تشجيع أفضل ممارسات حماية البيانات 	 
والرقابة عليها يف القطاع الخاص.

قائمة شفافة ومفتوحة للبلدان المشاركة.	 

عملية الموافقة طويلة ومكلفة.	   

استخدام محدود لنقل البيانات األخرى 	 
عبر الحدود.

كان النهجــان األوالن مــن النُهُــج األربعــة همــا األكثــر تطبيقًــا، 
وإن اختلــف التطبيــق مــن واليــة قضائيــة ألخــرى، فاألطــراف 
قوانيــن  ذات  قضائيــة  واليــة  نطــاق  يف  الموجــودون  المعنيــة 
ــون نهــج األحــكام الملزمــة  ــات قــد يفضل ــة البيان ضعيفــة لحماي
للشــركات. كمــا يمكــن أن يكــون نهــج العقــود النموذجيــة خيــارًا 
ــى اآلن(  ــي فقــط حت ــل )يف االتحــاد األورب ــا، ولكــن بدرجــة أق أيًض
وهــو يعتمــد علــى التطبيــق الكامــل للعقــود64. وبالمقابــل فــإن 
ذات  قضائيــة  واليــة  نطــاق  يف  الموجوديــن  المعنيــة  األطــراف 
أحــكام قويــة يف حمايــة البيانــات قــد يطالبــون حكوماتهــم بالبحــث 
عــن »مزايــا مالئمــة« يف واليــات قضائيــة أخــرى تســاعد يف تبســيط 
ــب القــوة  ــدول 3 جوان ــام. ويوضــح الج ــات بوجــه ع نقــل البيان

والضعــف يف كل نهــج. 

الجدول 3: نُهُج إدارة نقل البيانات عبر الحدود
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العقود 
النموذجية

تعزيز التشغيل البيني واالتساق.	 

يمكن أن تطبق سريعًا يف األعمال المنفردة 	 
الراغبة يف التبني الحريف لبنود العقود 

النموذجية. 

تحدي وضع البنود النموذجية المناسبة 	 
واالحتفاظ بها حتى تاريخه.

عدم الشفافية عن مستخدمي البنود 	 
النموذجية.

محدودية فرص الرقابة	 

حل سريع وسهل ألنواع معينة من 	 الموافقة
المعامالت.

ال تحتاج إلى تحليل أو مراجعة تفصيلية.	 

انخفاض عبء االمتثال بالنسبة لألعمال.	 

غير مالئمة لكثير من المعامالت 	   
المعاصرة.

اختالف التفسيرات للموافقة والتعرض 	 
للشكاوى والمنازعات.

إمكانية عدم اإلنصاف حينما يكون هناك 	 
فارق كبير يف موازين القوة بين األطراف.

إمكانية زيادة التشتت بدالً من االتساق يف 	 
ممارسات حماية البيانات.

Source: Data Protection Regulations and International Data Flows: Implications for Trade and Development. 
14. United Nations Conference on Trade and Development.Web.2016 (modified by New Markets Lab, 2018).
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بينمــا تختــص االعتبــارات التنظيميــة المذكــورة أعــاله بالمراحــل 
المختلفــة مــن دورة حيــاة البيانــات، تنطبــق المســائل التاليــة 

ــع أوســع. ــاة ولهــا طاب ــى كل دورة الحي عل

التســجيل واإلبــالغ : يتــم إلــزام الكثيــر مــن األعمــال المنخرطــة 
يف دورة حيــاة البيانــات أن تقــوم بالتســجيل لــدى جهــة تنظيميــة 
محليــة، أو تقــوم باإلبــالغ عــن األنشــطة. وبينمــا تتبايــن هــذه 
المتطلبــات، إال أنهــا يمكــن أن تشــكل تحديـًـا خاًصــا للمشــروعات 
ــات  ــذه المتطلب ــواع ه ــن أن ــة. وم ــطة والبادئ ــرة والمتوس الصغي
البيانــات66. ففــي  المعنيــة بحمايــة  المحليــة  الســلطات  إبــالغ 
غانــا يجــب علــى وحــدات التحكــم ومعالجــة البيانــات إبــالغ لجنــة 
ــأة  ــدى المنش ــي ل ــات الت ــوع البيان ــن ن ــدءًا م ــات ب ــة البيان حماي
ــدان  ــا67. وكمــا يف بل ــع به ــي تضطل ــاءً بطبيعــة المعالجــة الت وانته
األخــرى يمكــن أن تكــون الرســوم كبيــرة حيــث تبلــغ يف غانــا 750 

ــي. ــادل 167 دوالر أمريك ــا يع ــيدي أي م س

ومــن أجــل تخفيــف عــبء االمتثــال هــذا عــن كاهــل األعمــال 
المحليــة، بإمــكان صنــاع القوانيــن إدخــال أحــكام ذات مســتويات 
مختلفــة حســب إيــرادات الشــركة، أو تضمينهــا إعفــاءات، مثلمــا 
يمكــن  كمــا  األســترالي68.  الخصوصيــة  قانــون  يف  مطبــق  هــو 
تطبيــق االلتزامــات التنظيميــة تدريجيـًـا بحســب القــدرة. ويمكــن 
أن يتضمــن هــذا مهلــة أطــول لتطبيــق التزامــات معينــة حســب 

ــروعات. ــم المش حج

ويف بعــض الحــاالت يحـِـل تصديــق الطــرف الثالــث محــل التســجيل 
القواعــد  نهــج  الرســمي. وهــو مــا يتطلــب تطبيــق  الحكومــي 
يف   BCR للشــركات  الملزمــة  )القواعــد  للشــركات  الملزمــة 
االتحــاد األوربــي وقواعــد الخصوصيــة يف التعــاون االقتصــادي عابــر 
 .)APEC CBPRs الحــدود يف بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي
لُمشــغل  ســنوية  تطبيــق  رســوم  دفــع  النهــج  هــذا  ويتطلــب 
ــذا  ــب ه ــا يعي ــث. ومم ــرف الثال ــق الط ــات تصدي ــروع وخدم مش
النهــج: المــدى الزمنــي الطويــل الــذي يســتغرقه )18 شــهرًا يف 
المتوســط للحصــول علــى شــهادة االتحــاد األوربــي(، وبخــالف 

ــيابية. ــم باالنس ــج يتس ــه نه ــك فإن ذل

االســتجابات إزاء انتهــاك البيانــات : مــن أجــل بنــاء نظــام 
يتصــدى ويقلــل أضــرار انتهــاك البيانــات، فــرض الكثيــر مــن 
الواليــات القضائيــة التزامــات تتعلــق بــإدارة المخاطــر واالســتجابة 
إجــراءات  تغطيــة  إلــى  التنفيذيــة  اللوائــح  وتميــل  للحــوادث. 

ســبيل  فعلــى  للحــوادث.  واالســتجابة  والمتابعــة  التنظيــم 
المثــال تقتضــي بعــض البلــدان، مثــل االتحــاد األوربــي والصيــن 
موظفيــن  تعييــن  أو  وحــدة  تأســيس  والفلبيــن،  والمكســيك 
مختصيــن بحمايــة البيانــات DPOs. كمــا قــد يتــم فــرض شــروط 
أكثــر صرامــة علــى بعــض المنظمــات )مثــل تلــك التــي تــدور 
معظــم أعمالهــا األساســية حــول معالجــة واســعة النطــاق لبيانــات 
ــة  ــي حماي ــالك موظف ــترط امت ــد يُش ــا ق ــة(، كم ــخصية حساس ش
البيانــات لـــ "معرفــة خبيــرة" بقوانيــن حمايــة البيانــات69. ولكــن 
يوجــد نقــص يف مســئولي حمايــة البيانــات علــى هــذا المســتوى، 
ــى مــزوِّد خاجــي، ممــا  ــى إســناد دورهــم إل فتضطــر الشــركات إل

ــرًا70 ــة كثي ــد التكلف يزي

ــاف  ــية الكتش ــة أساس ــؤة مكان ــة الكف ــل المتابع ــة : تحت المتابع
انتهــاك البيانــات يف مراحــل مبكــرة. وقــد تبنــت بعــض الواليــات 
القضائيــة مدخــل مبنــي علــى المخاطــر، يضطلــع بتدابيــر للحــد 
ــى  ــا حســب مســتوى التعــرض للخطــر. ففــي المكســيك عل منه
ســبيل المثــال يُطلــب مــن الشــركات إجــراء تحليــل للمخاطــر71.

االســتجابة للحــوادث : وهــي تشــمل التدابيــر التــي ســتحتاجها 
ــات.  الحكومــات أو أصحــاب المشــروعات عنــد حــدوث انتهــاك للبيان
وقــد اقتضــت بعــض النظــم القانونيــة اإلبــالغ، مثلمــا يف المكســيك72  
يتعلــق  فيمــا  هنــا  اختالفــات  وتوجــد  المتحــدة73.  والواليــات 
بالتخصيــص والتغطيــة، لكنهــا تتفــق بوجــه عــام يف المكونــات اآلتيــة: 
)1( مــن يجــب أن يمتثــل للقانــون مثــل الشــركات أو الكيانــات 
ــف  ــات؛ )3( تعري ــه المعلوم ــذي تغطي ــاق ال ــة؛ )2( النط العام
انتهــاك البيانــات؛ )4( متطلبــات اإلبــالغ مثــل التوقيــت وطريقة 

ــفرة74 . ــات المش ــل المعلوم ــتثناءات مث ــالغ؛ )5( االس اإلب

حقــوق المســجلة بياناتهــم : ويقصــد بهــم األفــراد الذيــن تكــون 
بياناتهــم الشــخصية محــل االســتخدام. وتقــوم بعــض الحكومــات 
بتحديــد مجموعــة مــن حقــوق هــؤالء، مثــل المســتهلكين الذيــن 
ال تكــون لديهــم عــادةً قــدرة تفاوضيــة كافيــة لتشــكيل سياســات 
ــات  ــة البيان ــإن بعــض نظــم حماي الشــركات. وكمــا ذكــر ســابقًا ف
األكثــر تأثيــرًا، خاصــة مثــل النظــام العــام لحمايــة البيانــات يف 
تتبنــى مدخــل  الشــكل رقــم 3(،  )انظــر  االتحــاد األوربــي75  
حقوقًــا  وتمنحــه  البيانــات،  حمايــة  إزاء  المســتهلك  مركزيــة 
نموذجًــا  األوربــى  النظــام  هــذا  أصبــح  وقــد  النطــاق.  واســعة 
ــى  ــة عل ــاء المركزي ــة إلضف ــرى المتطلع ــة األخ ــات القانوني للوالي

ــات. ــة البيان ــر حماي ــاذ وأط ــات اإلنف آلي

النُهُج التنظيمية الشاملة
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Source: New Markets Lab (2018)

الشكل 3: حقوق المسجلة بياناتهم يف التنظيم العام لحماية البيانات يف االتحاد األوربي

الحق يف المسحالحق يف المصادقةالحق يف النفاذالحق يف اإلبالغ

اتخاذ القرار اآللي الحق يف االعتراض الحق يف قابلية نقل 
البيانات

الحق يف تقييد 
المعالجة

الحق يف الحصول 
على إبالغ عن جمع 
واستخدام البيانات 

الشخصية للمسجلين

الحق يف النفاذ إلى 
البيانات الشخصية 

والمعلومات المكملة 
عن المسجلين

الحق يف تصحيح أو 
إكمال البيانات غير 
الدقيقة أو الناقصة، 

دونما إبطاء

حق المسجلين يف مسح 
بياناتهم الشخصية

الحق يف طلب تقييد 
استخدام البيانات 

الشخصية.

الحق يف الحصول على 
البيانات الشخصية 
أو إعادة استخدامها 
ألغراض تخصه، عبر 

خدمات مختلفة

الحق يف اعتراض 
التسويق المباشر 

والمعالجة يف ظروف 
محددة.

الحق يف عدم الخضوع 
التلقائي لصنع قرار 

معين.
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يمكــن أن تــؤدي بعــض الحقــوق إلــى تحفيــز المنافســة يف الســوق، 
والمتوســطة.  الصغيــرة  المشــروعات  ذلــك أصحــاب  ويشــمل 
ففــي البرازيــل76 يناقـَـش مشــروع قانــون  الــذي يســمح للشــركاء 
يف البيانــات بطلــب نقــل البيانــات، أي تحويــل نســخة مــن بياناتهــم 
ــى أخــرى. ويكــون النقــل الســلس  مباشــرة مــن وحــدة تحكــم إل
بيــن  المعلومــات  تبــادل  قابليــة  مــن خــالل  للبيانــات ممكنًــا 
المواقــع والمنصــات المختلفــة، مــا قــد يشــجع الداخليــن الجــدد 
لألســواق وزيــادة المنافســة علــى خدمــة العمــالء المحتَمليــن 

ــم 77. ــال بياناته ــادة إدخ ــون يف إع ــن ال يرغب الذي

نطــاق التخصــص القضائــي المحــدد : يوجــد ميــل متزايــد 
علــى  المحليــة  القوانيــن  لتطبيــق  التنظيميــة  الجهــات  لــدى 
التــي تتعامــل مــع  التجــارة اإللكترونيــة األجنبيــة  مشــروعات 

االمتــداد  الممارســة:  هــذه  علــى  ويطلــق  مقيميــن محلييــن، 
خــارج الحــدود. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى زيــادة أخــرى يف 
ــة  ــون حماي َّــق قان ــان يُطب ــي الياب ــركات78. فف ــال الش ــة امتث تكلف
البيانــات علــى الكيانــات األجنبيــة التــي تجمــع أو جمعــت بالفعــل 
معلومــات شــخصية عــن أي فــرد مقيــم يف اليابــان79. وهكــذا يكون 
ــة مــن  ــاره جمل ــي أن يضــع يف اعتب ــى مجتمــع األعمــال المحل عل
القوانيــن والقواعــد التنظيميــة وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تحكــم 
حمايــة البيانــات، حســب مــكان إقامــة مــن ُســجِّلت بياناتهــم 
ومراحــل دورة حيــاة البيانــات التــي اشــتركوا فيهــا. ومــن الممكــن 
أن تضغــط جماعــات حشــد التأييــد مــن أجــل نهــج موحــد لنقــل 
ــى  ــس عل ــن التجان ــر م ــدر أكب ــق ق ــدود وتحقي ــر الح ــات عب البيان

المســتوى الدولــي.

يمثــل إنفــاذ حمايــة البيانــات تحديـًـا مســتمرًا. حيــث يبــرز جانبــان 
خاصــان يف اإلنفــاذ، همــا العقوبــات الثقيلــة، وحــق القطاعــات 
الخاصــة يف المطالبــة بالتعويــض. فمــن المهــم بالنســبة للجهــات 
لمجتمــع  وكذلــك  الثقيلــة،  للعقوبــات  المحبــذة  التنظيميــة 
األعمــال الخاضــع لهــا، االعتــراف بالســلبيات المحتملــة. ففــي 
قانــون حمايــة  يــؤدي خــرق  أن  يمكــن  األوربــي مثــالً  االتحــاد 
البيانــات إلــى توقيــع غرامــات تصــل إلــى 4% مــن حجــم األعمــال 
الدوليــة الســنوي، أو توقيــع عقوبــات جنائيــة كمــا هــو مطبــق 
ــد تكــون  ــه بينمــا ق ــذا فإن ــن والمكســيك80 وهك ــان والفلبي يف الياب
العقوبــات الثقيلــة دافعــة المتثــال الشــركات لقوانيــن حمايــة 
البيانــات، فإنــه يمكــن أن تــؤدي يف الوقــت نفســه إلــى "المفاضلــة 
بيــن المحاكــم" 81  ومــن ثــم نفــي األثــر الــرادع للغرامــات الثقيلــة. 
المشــروعات  علــى  المجحــف  أثرهــا  التدابيــر  لهــذه  أن  كمــا 
ــدى  ــرة والمتوســطة، والتــي ال تملــك القــدرات المتاحــة ل الصغي
لشــركات متعــددة الجنســيات، حتــى تتمكــن مــن تعديــل شــروط 
الخدمــات اســتجابةً للتغييــرات القانونيــة. ويف حــاالت أخــرى يقــر 
ــات  ــة الغرام ــالً( بفداح ــن مث ــهم )يف الصي ــاذ أنفس ــئولو اإلنف مس
وضــرورة تطبيــق بدائــل أقــل صرامــة، مثــل اإلنــذارات اإلداريــة.

القضائيــة  الواليــات  بعــض  تســمح  العقوبــات،  جانــب  وإلــى 
للمســتهلكين برفــع دعــاوى خاصــة، ومــن أمثلــة ذلــك قانــون 

حمايــة البيانــات يف غانــا الــذي أنشــأ هيئــة قانونيــة مســتقلة 
لفحــص الشــكاوى وتمكيــن "الحــق يف طلــب التعويــض مــن خــالل 
ــخاص  ــوق األش ــن حق ــزأ م ــزءًا ال يتج ــذا ج ــار ه ــم"، باعتب المحاك

بياناتهــم"82. المســجلة 

يمكــن أن يكــون االمتثــال لقواعــد حمايــة البيانــات التنظيميــة 
األعمــال  مجتمــع  طريــق  يف  عــام  بشــكل  وعقبــة  ماليًــا  عبئًــا 
االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  تقريــر  أوضــح  وقــد  المحلــي. 
والتنميــة أن شــركات متعــددة الجنســيات قــد أنفقــت أكثــر مــن 
مليــون دوالر كتكاليــف لالمتثــال لقوانيــن البيانــات83. وبالنســبة 
ــج مــن األنظمــة  ــة مزي ــع المؤسســات األخــرى، فــإن مواكب لجمي
العالميــة والوطنيــة المتطــورة، ناهيــك عــن أن االلتــزام بهــذه 
القواعــد التنظيميــة يمكــن أن يكــون أمــرًا مرهقــاً بشــكل خــاص. 
وقــد تــم تحديــد ثالثــة متطلبــات- تتضمنهــا عــادةً األطــر القانونيــة 
الوطنيــة- باعتبارهــا تمثــل عبئـًـا ثقيــالً علــى المشــروعات األصغــر 
حجًمــا: )1( متطلبــات تعييــن موظفيــن لحمايــة البيانــات، )2( 

ــجيل. ــات التس ــات، )3( متطلب ــن البيان ــات توطي متطلب

وبالنســبة للحكومــات، يمكــن أن يواجــه إنفــاذ قانــون حمايــة 
الوعــي.  نقــص  أو  القــدرات  نقــص  بســبب  تحديًــا  البيانــات 
ويمكــن لحمــالت بنــاء الوعــي أن تســاعد يف خلــق حوافــز المتثــال 

تطبيق وإنفاذ حماية البيانات
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مجتمعــات األعمــال، كمــا أنهــا ســتكون بالتأكيــد أقــل تكلفــة مــن 
ــة  ــة حقــوق اإلنســان والعدال ــت لجن ــد أول إجــراءات اإلنفــاذ84. وق
ــاء  ــى بن ــة إل ــاذ والحاج ــدي اإلنف ــا بتح ــا85 اهتمامً ــة يف غان اإلداري
القــدرات القانونيــة والقضائيــة لهــذا الغــرض. فقــد تلقــت اللجنــة 

بعــض الشــكاوى مــن انتهــاك البيانــات، ومــن عــدم اإلنفــاذ الفعــال 
للقانــون. وهــو مــا يعنــي الحاجــة إلــى زيادة وعــي قــدرات األطراف 
المعنيــة، بمــن فيهــم المفتشــون والقضــاة، حتــى يتســنى تطبيــق 

ــات بكفــاءة. العقوب

ــات دورًا  ــة البيان ــة لخصوصي ــية الحاكم ــر المؤسس ــتلعب األط س
ــد كيفيــة حكــم القطــاع، وكيــف يمكــن لمجتمــع  ـًـا يف تحدي محوري
األعمــال المحلــي التعــاون مــع صنــاع السياســات العامــة وغيرهم 
المؤسســية  األطــر  تختلــف  وبينمــا  المعنيــة.  األطــراف  مــن 
القنــوات  فــإن  البيانــات مــن واليــة قضائيــة ألخــرى،  لحمايــة 
العامــة والخاصــة قــد تكــون متاحــة لحشــد التأييــد والمســاهمة 
يف مدخــالت صياغــة القواعــد التنظيميــة. وتســمح بعــض البلــدان 
ــن  ــى القواني ــق عل ــال بالتعلي ــع األعم ــاء مجتم ــن وأعض للمواطني
ــات.  ــة البيان ــم حماي ــى تنظي ــة إل ــك الهادف ــا تل ــة، ومنه المقترح
ومــن خــالل اإلمــداد النشــيط للشــركاء يف مدخــالت عمليــة صنــع 
السياســات العامــة، يمكــن لهــم العمــل علــى تشــكيل األطــر 
بمــا يســتجيب الحتياجاتهــم. وتقــدم بنمــا مثــاالً علــى المشــاركة 
الدليــل  موجــز  يف  موضــح  هــو  كمــا  التشــريعية،  العمليــة  يف 

االسترشــادي. 

وتعمــل بلــدان كثيــرة علــى اختصاص جهــة واحدة بتنظيــم حماية 
ــئوليات  ــا بمس ــم تكليفه ــي، ويت ــتوى الوطن ــى المس ــات عل البيان
قانونيــة ورقابيــة واســعة86. ويتكفــل هــذا النهــج بتبســيط وتوحيــد 
االلتزامــات الخاصــة بامتثــال الشــركات، كمــا يوفــر نقطــة اتصــال 
واحــدة للمســتهلكين الباحثيــن عــن المعلومــات أو الراغبيــن 
يف االنســحاب، وأيًضــا يضــع المعاييــر لتقليــل تشــتت الجهــات 
التنظيميــة إلــى أدنــى حــد، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أم 
الخارجــي87. وقــد أطلقــت الجهــات التنظيميــة المركزيــة توجيهات 
مجتمعــات  مــع  بالتعــاون  القــدرات  بنــاء  وباشــرت  واضحــة، 
لتلقــي  اتصــال وحيــدة  كنقطــة  جانــب دورهــا  إلــى  األعمــال، 
شــكاوى األطــراف المعنيــة. هــذا بينمــا تقــوم واليــات قضائيــة 
ــات  ــب القطاع ــة حس ــة والرقابي ــيم األدوار التنظيمي ــرى بتقس أخ
والوظائــف. ومــن أمثلــة ذلــك كوريــا الجنوبيــة حيــث تــم تقســيم 

ــن88. ــن وكالتي ــكاوى بي ــم والش ــة للتنظي ــف اإلداري الوظائ
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دراسة حالة: 
المناقشة العامة لقانون حماية البيانات يف بنما

ــات. ورغــم أن هــذه العمليــة نفســها  ــة البيان يعية لقوانيــن حماي ــة التشــر يمكــن أن تشــترك اتحــادات األعمــال بفعاليــة يف العملي
يــة تســمح يف بعــض الحــاالت بمشــاركة وتعليقــات المجتمــع  تختلــف بشــكل كبيــر مــن واليــة قضائيــة ألخــرى، فــإن العمليــات اإلدار

المدنــي والقطــاع الخــاص. ومــن أمثلــة ذلــك وضــع قانــون حمايــة البيانــات يف بنمــا.

ــى  ــتماع عل ــات اس ــدت جلس ــد. وعق ــات يف البل ــة البيان ــون لحماي ع قان ــرو ــا مش ــرس يف بنم ــر الكونج ــام 2016 نظ ــف الع ــي منتص فف
ــتماع  ــات االس ــد أدار جلس ــن. وق ــال والمواطني ــات األعم ــي ومنظم ــع المدن ــي المجتم ــى آراء ممثل ــرف عل ــهر للتع ــة أش ــدة ثاث م
يكيــة، ومحكمــة حقــوق اإلنســان  الهيئــة الوطنيــة للتجديــد واالبتــكار ووكالــة الشــفافية، مــع مشــاركة خاصــة لمنظمــة الــدول األمر
يــن اإلقليمــي والدولــي قــد تــم أخذهمــا يف االعتبــار. وقــدم المشــاركون تعليقاتهــم التــي تــم تضمينهــا  يكتيــن، أي أن اإلطار يف األمر
ــر 2017. ومــن أجــل تشــجيع المناقشــة العامــة للموضــوع، عقــدت منظمــات  ــذي قــدم للكونجــرس يف فبراي ــون ال ع القان يف مشــرو

مختلفــة مؤتمــرات شــارك فيهــا ممثلــون للقطــاع الخــاص الكبيــر )جوجــل( وغرفــة التجــارة يف بنمــا.

ولــم يكــن القانــون قــد صــدر بعــد يف ســبتمبر 2018 بســبب بعــض عوائــق مرتبطــة بالميزانيــة. ومــع ذلــك فــإن عمليــة صناعــة القانون 
بالمثــل كانــت  يف بنمــا تســلط األضــواء علــى ممارســة جيــدة للترحيــب بمشــاركة اتحــادات األعمــال يف العمليــة وإيصــال صوتهــا، و
ــاش  ــات وكان النق ــة البيان ــون لحماي ع قان ــرو ــد مش ــام يف الهن ــوار الع ِح للح ــر ــك ط ــة. كذل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــاركة المؤسس مش

مســتمرًا حتــى 10 ســبتمبر 2018.

Sources: IPANDETEC, Cronología de unProyecto de Ley de Protección de Datos en Panamá, Jan. ,29 

2018. Web; AIG, ConsultapúblicasobreProyecto de Ley de Protección de Datos de Carácter Personal” 

refuerza el marco legal para la Economía y el Gobierno Digital, Jul. 2016 ,11. Web; VioletaVillar, Panamá 

necesitaaprobar Ley de Protección de Datos, El Capital, Feb. 2018 ,14.Web; Gobierno de Panamá, 

Avalanproyectoqueestablece la protección de datos de carácter personal, Consejo de Gabinete, Jan. ,18 

2017. Web
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يُعتبــر تنظيــم أمــن اإلنترنت، الــذي يحمــي تكنولوجيــا المعلومات 
واألجهــزة الحاســوبية مــن القرصنــة، مــن االهتمامــات الرئيســية 
فقــد  معنيــة.  أخــرى  وأطــراف  العالمــي  األعمــال  لمجتمــع 
تزايــدت حــدة وحجــم الهجمــات أخيــرًا علــى الحواســب وشــبكات 
ــدى  ــزع ل ــر الف ــذي يثي ــر ال ــة، األم ــة والخاص ــات، العام المعلوم
الحكومــات والصناعــة والمســتهلكين. ويشــمل أمــن اإلنترنــت 
حيــث  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  لــدى  أصــوالً  عــام  بوجــه 
يغطــي "أجهــزة الحاســوب المتصلــة، العامليــن، البنيــة التحتيــة، 
المعلومــات  وســائر  االتصــال،  نظــم  الخدمــات،  التطبيقــات، 

المخزنــة"89. المنقولــة و/أو 

نظرة قانونية معمقة – أمن اإلنترنت
وتوضــح هــذه النظــرة المعمقــة لألطــر القانونيــة والتنظيميــة 
الحاكمــة ألمــن اإلنترنــت الممارســات المســتخدمة المختلفــة 
ــية  ــارات الرئيس ــاول االعتب ــا تتن ــدد. كم ــذا الص ــم يف ه ــر العال عب
عنــد كل مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات التنظيميــة. 
وتبــدأ النظــرة المعمقــة بمراجعــة األطــر اإلقليميــة والدوليــة 
ألمــن اإلنترنــت. ثــم إيجــاز لبعــض النُهـُـج التنظيميــة والتحديــات 
الخاصــة يف تطبيــق وإنفــاذ القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة، مــع 
أمثلــة لألطــر المؤسســية ذات الصلــة. يضــاف إلــى ذلك أن القســم 
االسترشــادي  الدليــل  موجــز  يف  اإلنترنــت  ألمــن  المخصــص 
ــع  ــد لمجتم ــد التأيي ــادات لحش ــن اإلرش ــد م ــى المزي ــوى عل يحت
األعمــال المحلــي، بمــا فيهــا قائمــة أســئلة مرجعيــة لتحليــل 

قوانيــن وقواعــد أمــن اإلنترنــت التنظيميــة القائمــة.

اإلطار الدولي ألمن اإلنترنت

تنظــم البلــدان أمــن اإلنترنــت بطــرق مختلفــة، وال توجــد حتى اآلن 
ــق االتســاق  ــى تحقي ــة إل ــة الهادف ــد الدولي ــة بالقواع قائمــة مُلزِم
بيــن النظــم الوطنيــة. ويغلــب علــى األطــر الدوليــة، مــن اتفاقيــات 
ومبــادرات واتفاقــات تجاريــة، التركيــز علــى التعــاون الدولــي 
وبنــاء القــدرات. وهــي بوجــه عــام ليســت تفصيليــة وال إلزاميــة. 

ولكــن بالبرغــم مــن تركيزهــا علــى بنــاء القــدرات والتعــاون، فإنهــا 
تخــدم كأدوات مفيــدة وتســاعد يف إثــراء مناقشــة السياســات 
العامــة. ويلخــص الجــدول 4 األطــر الدوليــة الرئيســية يف مجــال 

أمــن اإلنترنــت.
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات متعددة األطراف

اتفاقية بودابست	 

االتفاقية العامة للتجارة والخدمات GATS، منظمة 	 
WTO التجارة العالمية

مذكرة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 	 
.ITU90 والجريمة/االتحاد الدولي لالتصاالت

يدعم إعالن بودابست التعاون الدولي وصنع السياسة 	 
العالمية لمكافحة جرائم اإلنترنت. وهو يدعم االتساق بين 

القوانين الجنائية المحلية فيما يختص بجرائم اإلنترنت، 
ويقدم توجيهات إلعمال تدابير جنائية محلية يف هذا 

الصدد. وهو ال يساعد فحسب يف تأسيس معايير دولية، 
لكن يقدم أيًضا إرشادات للحوارات المحلية بين مجتمع 
األعمال وصناع السياسات العامة فيما يتعلق بالقوانين 

والقواعد التنظيمية والسياسات العامة الجديدة.

تتطلب االتفاقية العامة للتجارة والخدمات المعاملة غير 	 
التمييزية والشفافية بمجرد تصديق البلد على االلتزام 

بفتح القطاعات المحلية أمام التجارة الدولية. ويمكن 
لجماعات األعمال يف الدول األعضاء بمنظمة التجارة 

العالمية استخدام هذا كمنطق حاكم لزيادة الشفافية يف 
صنع وإنفاذ القواعد التنظيمية.

تتيح مذكرة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت 	 
المساعدة الفنية والتدريب القانوني للمسئولين عن 

إنفاذ القانون وغيرهم من األطراف المعنية. كما تسعى 
المنظمة إلى الحصول على الخبرة من أعضاء الصناعة، 

وإنشاء قناة للمشاركة.

الجدول 4: األطر الدولية واإلقليمية ألمن اإلنترنت
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات اإلقليمية

 	.91 OSCE منظمة األمن والتعاون يف أوربا

مدونة السلوك الدولية ألمن المعلومات.	 

منظمة الدول األمريكية OAS- االستراتيجية الشاملة 	 
ألمن اإلنترنت92.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية- المبادئ التوجيهية 	 
ألمن المعلومات والشبكات93.

االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط 	 
.CPTPP الهادي

تتضمن كل األطر اإلقليمية ألمن اإلنترنت أوضاعًا 	 
تنظيمية نموذجية يمكن أن تفيد المواقف التي 

يتخذها مجتمع األعمال محليًا، وفيما يتعلق باالتفاقات 
المستقبلية.

تتبنى منظمة األمن والتعاون يف أوربا تدابير لبناء الثقة 	 
وتشجع الدول األعضاء على زيادة التعاون بين القطاعين 

العام والخاص )ولكن مازال هذا اختياريًا(.

تدعو مدونة السلوك الدولية ألمن المعلومات إلى 	 
»التعاون الكامل« بين الدول واألطراف ذات المصلحة، 

ومن ضمنها القطاع الخاص والمجتمع المدني، من 
أجل تحسين الثقافة المحيطة بأمن المعلومات. وهو ما 
يتطلب التعاون مع القطاع الخاص لخلق قناة للمشاركة.

أنشأت االستراتيجية الشاملة ألمن اإلنترنت لمنظمة 	 
الدول األمريكية شبكة إقليمية لإلنذار واإلبالغ عن 

الحوادث يف الدول األعضاء، والمشاركة يف بنية تحتية 
آمنة إلدارة اتصاالت فريق االستجابة لحوادث الحواسب 

CSIRT مع القطاع الخاص واألطراف األخرى المعنية.

جاء إعالن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن 	 
المبادئ التوجيهية ألمن المعلومات والشبكات نتيجة 

مبادرة متعددة األطراف لتحديث توجيهات سابقة 
للمنظمة. وأدى هذا النهج التعاوني إلى مبادئ توجيهية 

شاملة لالستراتيجيات الوطنية ألمن اإلنترنت.

تتضمن االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر 	 
المحيط الهادي بنودًا لتشجيع التعاون بين الموقعين 

عليها ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة يف التغلب على العقبات أمام ممارسة 

التجارة اإللكترونية. وبالرغم من عدم إلزاميتها فإنها 
يمكن أن تمثل قناة مهمة لحشد التأييد يف البلدان 

الموقعة عليها.



29 الجزء الثاني – موضوعات قانونية معمقة

الشكل 3 تطور القواعد التنظيمية ألمن اإلنترنت

التشريع الخاص بجرائم اإلنترنت
النمط األول ألمن اإلنترنت المعتمد يف 
معظم النُهج 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)

علــى الرغــم مــن تلــك الجهــود الدوليــة واإلقليميــة، يوجــد تبايــن 
كبيــر يف كيفيــة تنظيــم الواليــات القضائيــة ألمــن اإلنترنــت. وقــد 
مــرت النُهُــج التنظيميــة يف هــذا المجــال بثــالث موجــات عبــر 
الزمــن. اهتمــت األولــى بتشــريع مواجهــة جرائــم اإلنترنــت، وهــي 
تتــم مــن أعلــى ألســفل حيــث تبــدأ بأنشــطة الجهــات التنظيميــة 
والحكومــة. ودار المدخــل الثانــي حــول اإلنفــاذ متعــدد األطــراف - 

النُهُج التنظيمية ألمن اإلنترنت

بقيــادة القطــاع الخــاص- ألحــكام ومعاييــر قانــون اإلنترنــت. وقــد 
بــدأت هــذه الموجــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008. 
أمــا الموجــة الثالثــة فتتكــون مــن تشــريع أكثــر شــموالً ألمــن 
اإلنترنــت، وهــو مــا أصبــح شــائعًا يف الســنوات األخيــرة. ويصــور 
الشــكل 3 المراحــل الثــالث لقواعــد أمــن اإلنترنــت التنظيميــة، 

والتــي ســنتناولها بتفصيــل أكثــر فيمــا يلــي.
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شكل 4: األنماط الشائعة يف جرائم اإلنترنت

 أنواع
  جرائم

 اإلنترنت

التََصيًّد

الحرمان من الخدمة

سرقة الهوية سرقة البرامج

النفاذ غير المسموح 
به أو القرصنة

البريد غير المرغوب 
فيه

تشويه الموقع 
اإللكتروني

القنبلة الفيروسية 
المدسوسة

التشهيرعبر اإلنترنت

الهجمات للحصول 
على فدية

التالعب بالبيانات

المالحقة اإللكترونية

هجمات »سالمي« 
المتسلسلة

غش البريد 
اإللكتروني

محاولة الحصول بالخداع 
على معلومات شخصية 

حساسة، مثل كلمات السر 
وتفاصيل بطاقات االئتمان، 
بانتحال هوية شخص آخر 

يف إيميل..الخ

قيام المهاجم بإغراق النطاق 
الترددي أو موارد المنظومة 
المستهدفة أو الخوادم، بما 
يعيق حركة المرور، ومن ثم 

منع المستخدمين الشرعيين 
من الوصول إلى المعلومات 

أو الحصول على الخدمة

االقتراب، أو التعدي على 
مصادر البيانات داخل 

الحاسوب أو الشبكات، أو 
االتصال بها أو التخزين فيها 
أو استرجاع بيانات منها، أو 
اعتراضها وتغييرها.. دون 

موافقة، بما يف ذلك القرصنة 
والهجمات الفيروسية

الحصول بطريقة غير 
سليمة على بيانات شخص 
آخر، واستخدامها بطريقة 
تتضمن النصب أو الخداع 
لتحقيق مكسب اقتصادي

نسخ/ توزيع غير مرخص 
به للبرمجيات

اإلفصاح الزائف أو غير 
المصرح به عن حقيقة 
مؤذية لسمعة شخص 

ما، ونشرها »خطأ« نتيجة 
إهمال أو غرض خبيث

أحد أشكال البرامج الخبيثة 
التي تخترق النظم أو الشبكات 

الحاسوبية، وتستخدم 
أدوات مثل التشفير لعدم 

السماح بالنفاذ إلى البيانات 
أو احتجازها كـ »رهينة« 

حتى يضطر الضحية إلى دفع 
الفدية. وتتم المطالبة عادة 

بالدفع بعملة بيتكوين

تغيير غير مرخص به 
للبيانات قبل أو أثناء 
إدخالها يف منظومة 

حاسوبية. مثل تزييف 
أو تقليد المستندات، أو 
تبديل بطاقات أو أشرطة 
الحاسوب بأخرى مُعَدة 

إعالنات تجارية غير 
مطلوبة يتم إرسالها 

بالبريد اإللكتروني. هناك 
تشريعات تعالج هذه 

المسألة فيما ال يقل عن 
33 بلدًا بما فيها االتحاد 

األوربي

التحكم باالحتيال يف 
الموقع اإللكتروني، إما 

بتغيير محتواه األصلي، أو 
إعادة توجيه المستخدم 
إلى صفحة أخرى مماثلة 
مزورة يتحكم فيها آخرون

برمجة شفرة مخبأة يف 
برنامج أو نظام تؤدي إلى 

حدوث شيء ما محدد 
حينما يقوم المستخدم 

بأداء عمل معين أو عندما 
تجتمع ظروف معينة

استخدام اإلنترنت، 
اإليميل، أو غيرهما من 

أنواع االتصاالت اإللكترونية 
لمالحقة أو تهديد أو 
التحرش بشخص آخر

تتم عادة بغرض ارتكاب 
جرائم مالية، حيث يقوم 

المعتدي بسرقة النقود أو 
الموارد بكمية قليلة يف كل 
مرة، من الحسابات المالية 

الموجودة على النظام 

التالعب باإليميالت 
اإلعالنية لتزوير اإليميالت 

األصلية، دون رضا أو 
ترخيص من المستخدم 

الذي يتم غش بريده 
اإللكتروني.

Source: New Markets Lab (2018)
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ــع  ــى من ــي عل ــكل أساس ــى بش ــت األول ــريعات اإلنترن ــزت تش رك
مجموعــة مــن جرائــم اإلنترنــت. ويشــمل الشــكل رقــم 4 أمثلــة 
علــى أكثــر أنمــاط جرائــم اإلنترنــت شــيوعًا. وتضطلع التشــريعات 
بمواجهــة هــذه الجرائــم حتــى اليــوم، ومازالــت جــزءًا مهًمــا مــن 

األمــن الكلــي لإلنترنــت.

ولــن تكــون قوانيــن جرائــم اإلنترنــت تامــة الفعاليــة أبــدًا بــدون 
ــل عــام  ــات وقــدرة إنفــاذ كافيتيــن. فمثــالً أصــدرت البرازي عقوب

2012 أول قانــون لجرائــم اإلنترنــت تضمــن عقوبــات خفيفــة مثــل 
ــه قــوة بشــرية كافيــة إلنفــاذه،  ــم تخصــص ل ــد اإلقامــة، ول تحدي
ولــم تحصــل الهيئــات التنظيميــة علــى التمويــل المناســب94. 
وبالرغــم مــن تفعيــل القانــون كانــت البرازيــل ال تــزال مصنفــة 
حتــى عــام 2017 ضمــن البلــدان األكثــر تعرًضــا لجرائــم اإلنترنــت 
يف أمريــكا الالتينيــة، ويف مقدمتهــا البرمجيــات الخبيثــة واالحتيال 

عبــر اإلنترنــت95.

باإلضافــة إلــى قوانيــن مكافحــة جرائــم اإلنترنــت، يســاعد اإلنفــاذ 
ــاء  ــوب إنش ــال ص ــه األعم ــاص يف توجي ــاع الخ ــوده القط ــذي يق ال
نظــم وقائيــة مــن مخاطــر أمــن اإلنترنــت المحتملــة. ويــؤدي هــذا 
النهــج إلــى تعميــم أفضل ممارســات الصناعــة )برامــج، توجيهات، 
ومعاييــر( وتكييفهــا ضمــن إطــار يتشــكل مــن الحكومــة، الصناعــة، 
ــبة  ــة96. وبالنس ــة الدولي ــراف المعني ــي، واألط ــع األكاديم المجتم
الممارســات يف تحديــد  تلــك  أن تســاعد  للمشــروعات، يمكــن 
ــن  ــر م ــمح الكثي ــا يس ــت. كم ــن اإلنترن ــتثمار يف أم ــات االس أولوي
التوجهــات بالتبنــي المــرن والمناســب لحجــم وطبيعــة المشــروع 
المعنــي . ومــن المهــم لمجتمــع األعمــال المحلــي أن يقــف يف 

صــف هــذه الممارســات97.

وبالرغــم مــن كــون هــذه األطــر طواعيــة فــإن عــدم االمتثــال 
للممارســات الجيــدة المطبقــة علــى نطــاق واســع يمكــن أن يحــرم 
المشــروع مــن ميــزة تنافســية. وربمــا يكــون األمــر األكثــر أهميــة 
أن هــذا االمتثــال يعتبــر الطريقــة التــي تمكــن الشــركات مــن 

اإلنفاذ متعدد األطراف المعنية بقيادة القطاع الخاص

االشــتراك مبكــرًا يف عمليــة صنــع القانــون، واالشــتراك يف الحــوار 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص للتوصــل إلــى أفضل الممارســات.

وقــد أدخلــت المملكــة المتحــدة التبنــي الطوعــي للتوجيهــات 
األمنيــة يف اســتراتيجية أمــن اإلنترنــت يف المملكــة المتحــدة98 
برنامــج  االســتراتيجية  هــذه  المهمــة يف  المالمــح  ومــن   .  2011
شــهادة أمــن اإلنترنــت، الــذي يشــمل حوافــز لتبنــي صــور التحكــم 
األمنــي الرئيســية. وهــذا البرنامــج إلزامــي بالنســبة للمتعاقديــن 
ــن يف التعامــل مــع المعلومــات الشــخصية99. ويســهل  الحكوميي
البرنامــج المذكــور، مــن خــالل الخطــوات العشــر ببرنامــج أمــن 
ـًـا كان  ــركات، أي ــا الش ــر به ــب أن تم ــي يج ــة الت ــت، العملي اإلنترن
حجمهــا، للحصــول علــى شــهادة أمــن اإلنترنــت. وتُعــد هــذه 
ــدة للمشــروعات  اإلجــراءات، التــي يســهل الحصــول عليهــا، مفي
يمكــن  حيــث  الخصــوص،  وجــه  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة 
اســتخدام الشــهادة كوســيلة لزيــادة ثقــة المســتهلك يف المنتجات 

والخدمــات100.
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أصــدرت واليــات قضائيــة كثيــرة تشــريعات جديــدة وشــاملة مــن 
أجــل اســتكمال األطــر متعددة األطــراف يف مجال جرائــم اإلنترنت. 
وبمقتضــى هــذه األطــر يُطلــب مــن أصحــاب المشــروعات يف 
حــاالت كثيــرة أن تكــون لديهــم نظــم أو تكنولوجيــات أو خطــط 
معينــة لحمايــة األمــن عبــر اإلنترنــت. كمــا أن الجهــات المرتبطــة 
بالبنيــة التحتيــة األساســية، مثــل شــبكات الكهربــاء، قــد يتــم 
إخضاعهــا لمتطلبــات إضافيــة خدمــةً ألغــراض أمــن اإلنترنــت. 
وجديــر بالذكــر أن تبنــي نهــج شــديد الصرامــة، مثلمــا يف روســيا 
ــق  ــى تدف ــلبية عل ــار س ــه آث ــون ل ــن أن يك ــام، يمك ــن وفيتن والصي
المعلومــات، فضــالً عــن مضاعفاتــه بالنســبة للتجــارة الدوليــة 

ــر101. ــة التعبي وحري

أشــد  متطلبــات  الشــاملة  األطــر  تقتضــي  األحــوال  أغلــب  ويف 
صرامــة فيمــا يتعلــق باإلبــالغ بعــد حــوادث اإلنترنــت. وهــي 
ــج  ــتخدم النه ــي تس ــة الت ــد التنظيمي ــن القواع ــذا ع ــف يف ه تختل
القائــم علــى النتائــج، فهــذا النهــج يعتبــر واقعــة مــا جريمــة 
إنترنــت عندمــا يكــون نظــام المعلومــات قــد تــم اختراقــه بالفعــل، 

التشريع الشامل لجرائم اإلنترنت

تطبيق وإنفاذ أمن اإلنترنت

ــى  ــز أســلوب آخــر عل ــه يف روســيا102. بينمــا يرك وهــو المعمــول ب
ــا  ــد ذاته ــة يف ح ــة كافي ــر المحاول ــث تُعتب ــراق، حي ــة االخت محاول
ــات  ــت، وهــو النمــوذج المفضــل يف الوالي لتشــكيل جريمــة إنترن
المتحــدة103 وســنغافوره104. وعنــد تحديــد النهــج الــذي ســيتم 
اتباعــه، ينبغــي علــى مجتمــع األعمــال المحلــي بحــث مــا إذا كان 
ــإذا  ـًـا. ف ــكايف واالســتجابة لنهــج أوســع نطاق ــال ال بمقــدوره االمتث
ــج  ــم علــى النتائ ــرًا يصبــح النهــج القائ ـًـا كبي كان هــذا يشــكل عبئ

ــل. ــارًا أفض خي

ــالغ وإجــراءات الحــد مــن األضــرار مــن الجوانــب  ــر اإلب كمــا يُعتب
الشــائعة يف النهــج التنظيمــي الشــامل. وال تُلــزِم األحــكام بإصــدار 
ــزِم  تبليغــات فوريــة مفصلــة. ففــي الواليــات المتحــدة مثــالً ال تُل
الحكومــة الفيدراليــة باإلبــالغ عــن الحــوادث105، بينمــا تتطلــب 
ــة إنترنــت  ــأي حادث ــالغ البنــك المركــزي ب روســيا مــن البنــوك إب
ــي  ــا االتحــاد األورب ــع106. أم ــات يف معامــالت الدف ــدد أمــن البيان ته
ــاع  ــل قط ــغ، مث ــط بالتبلي ــات فق ــض القطاع ــريعه بع ــزم تش فيُل

ــة. ــات الرقمي ــزودي الخدم ــاالت وم االتص

إذا كان وجــود نظــام قــوي ألمــن اإلنترنــت يمثــل احتياجـًـا رئيســيًا 
للقطاعيــن العــام والخــاص، إال أنــه ينطــوي بالمثــل علــى تحديــات. 
ــرات يف  ــاراة التغي ــة يف مج ــة صعوب ــات التنظيمي ــد الجه ــد تج فق
التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا ذات الصلــة بعملهــا. وحتــى بعــد إعمــال 
اإلطاريــن القانونــي والتنظيمــي ألمــن اإلنترنــت، تظــل المصاعــب 
بالتطبيــق واإلنفــاذ. ويعتبــر أصحــاب  يتعلــق  مســتمرة فيمــا 
هجمــات  ضحايــا  أكثــر  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
اإلنترنــت، ومــع ذلــك تواجههــم جملــة مــن التحديــات لتلبيــة 

ــات. ــة للقطاع ــر الطوعي ــة والمعايي ــة اإللزامي ــد التنظيمي القواع

أن   2017 عــام  بونيمــون  معهــد  أجراهــا  دراســة  وجــدت  وقــد 
هجمــات اإلنترنــت التــي أضــرت بأصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
بيــن 55% و61% يف  تتــراوح  بنســب  ازدادت  قــد  والمتوســطة 
غضــون عــام واحــد107. وتســتهدف أغلــب هــذه الهجمــات االحتيــال 
هجمــات  انتشــار  ورغــم  ســرية.  معلومــات  عــن  الكشــف  أو 

اإلنترنــت فهنــاك العديــد مــن المشــاكل الرئيســية المتعلقــة 
بتبنــي أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إجــراءات 
أمــن اإلنترنــت. إذ يجــب أن تعمــل هــذه اإلجــراءات علــى إحــداث 
ــاع  ــع القط ــي م ــال المحل ــع األعم ــراط مجتم ــالزم النخ ــارق ال الف

العــام وصنــاع السياســات العامــة.

ــت.  ــن اإلنترن ــتثمار يف أم ــة االس ــى يف قل ــكلة األول ــل المش وتتمث
الصغيــرة  المشــروعات  معظــم  تنفــق  المثــال  ســبيل  فعلــى 
والمتوســطة يف ســنغافوره أقــل بكثيــر مــن 1% مــن إيراداتهــا 
ــدى  ــا المنت ــي افترضه ــبة الت ــي النس ــت، وه ــن اإلنترن ــى األم عل
تكنولوجيــا  قطاعــات  كل  تتمكــن  كــي  العالمــي  االقتصــادي 
اإلنترنــت.  جرائــم  علــى  التغلــب  مــن  واالتصــال  المعلومــات 
التصــور  المنخفــض:  االســتثمار  ذلــك  ســبب  كان  وربمــا 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  أصحــاب  لــدى  الخاطــئ 
ــرة أو  ــات الكبي ــط المنظم ــتهدف فق ــت تس ــدات اإلنترن ــأن تهدي ب
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شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال. فعلــى ســبيل المثــال، 
أوضــح تقريــر لمؤسســة جونيبــر للبحــوث أن 74% مــن أصحــاب 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يف المملكــة المتحــدة يظنــون 
أن مشــروعاتهم آمنــة مــن هجمــات اإلنترنــت، حتــى مــع االعتراف 

بتعرضهــم لخــرق للبيانــات108.

ألمــن  الخــاص  القطــاع  ميزانيــات  يف  كاٍف  غيــر  جــزء  ويوجَّــه 
اإلنترنــت، وهــو ســبب رئيســي النخفــاض اســتثمار المشــروعات 
فقــد  اإلنترنــت109  جريمــة  مكافحــة  يف  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــك المشــروعات أن تســتثمر يف  ــف بالنســبة لتل يكــون مــن المكل
األجهــزة والبرمجيــات والتحــوالت التنظيميــة الضروريــة لتطبيــق 
القواعــد التنظيميــة والمعاييــر المناســبة. حيــث إن الحــد األدنــى 
ميزانيــة  ببســاطة  يفــوق  أن  يمكــن  حمايــة110  ألقــل  المطلــوب 
تكنولوجيــا  علــى  اإلنفــاق  أو  بالعائــد  يتحــدد  والــذي  الشــركة، 
المعتــاد  النقــص  هــذا،  إلــى  يضــاف  واالتصــال111.  المعلومــات 
الصغيــرة والمتوســطة.  المشــروعات  المؤهليــن يف  للعامليــن 
وال يتســبب هــذا يف عــدم الحمايــة الكافيــة للنظــم الحاســوبية 
فقــط، وإنمــا قــد يُنتــج أيًضــا عــدم القــدرة علــى تطبيــق المعاييــر 
التقنيــة أو تحديــث البرمجيــات يف التوقيــت المناســب112. وتتفاقــم 
هــذه المصاعــب العمليــة جــراء حقيقــة أن الكثيــر مــن المعاييــر 

ــى  ــب عل ــا يصع ــة، مم ــات التطبيقي ــى التوجيه ــر إل ــة تفتق التقني
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة االمتثــال لهــا مــن تلقــاء 
نفســها113. ومــن الممكــن أن يتــم وضــع توجيهــات تطبيقيــة عامــة 
ــرة  ــا مــع المشــروعات الصغي ــر حجًم بتعــاون المشــروعات األكب

ــرة. ــن األخي ــف العبءع ــا يخف ــطة، م والمتوس

علــى المســتوى التنظيمــي، يُعتبــر مــن أســباب عــدم القــدرة 
علــى الوصــول: حقيقــة تصميــم المعاييــر للشــركات الكبــرى 
أساًســا، وهــو مــا يعنــي توجيــه أمــوال أكبــر وتخصيــص عامليــن 
أكثــر عــددًا وتأهيــالً لخدمــة أمــن اإلنترنــت وفــرق حشــد التأييــد. 
وهنــاك شــعور ســائد وســط أصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
ــع  ــب م ــة ال تتناس ــة المطروح ــر التقني ــأن المعايي ــطة ب والمتوس
المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا114. ويبيــن الجــدول 5 بعــض 
األطــر المعروفــة ألمــن اإلنترنــت، والتــي يمكــن أن تشــكل أساًســا 
لمجتمــع األعمــال المحلــي حينمــا يقــرر أفضــل النُهـُـج القانونيــة 
والتنظيميــة للتعامــل مــع احتياجاتــه. وعنــد إقــرار أطــر المعاييــر 
وأصحــاب  التأييــد  حشــد  جماعــات  علــى  يجــب  المناســبة، 
المشــروعات مراعــاة العوامــل التاليــة: )1( هــل ينطبــق اإلطــار 
المعاييــر  تــؤدي  هــل   )2( القطــاع؛  أو  ع  المشــرو علــى 
 ٍ ع كمشــتر ــة كافيــة؛ )3( دور المشــرو ــة إلــى حماي المطلوب

أو كمــورِّد؛ )4( ســياق االســتخدام115.
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المكونات الرئيسيةجهة وضع المعاييراإلطار

ISO/IEC 27001 ،ISO المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
IEC واللجنة الكهروتقنية الدولية

تحدد متطلبات إنشاء وتطبيق وصيانة 	 
والتطوير المستمر لنظم إدارة أمن 

المعلومات يف المنشأة.

تُكوّن المتطلبات أساسية وتستهدف أن 	 
تطبقها كل المنظمات بغض النظر عن 

النمط أو الحجم أو طبيعة العمل، وهو ما 
يجعلها واسعة االستخدام ومُوصًى بها.

مصفوفة التحكم 
السحابي 

 Cloud Control
Matrix

CSA تحالف أمن الحوسبة السحابية 	تعطي فهًما مفصالً لمفاهيم ومبادئ األمن 
يف 13 مجاالً.

إطار أمن اإلنترنت
NIST CSF

المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا 
NIST

وظائف متعددة: تحديد، حماية، كشف، 	 
استجابة، وعالج.

يقسم التطبيق إلى مستويات يمكن 	 
للشركة أن تختار من بينها إطار أمن 

اإلنترنت المالئم116.

ضوابط األمن 
األساسية

SANS معهد سانس 	تتضمن 20 ضابًطا مصمًما لمنع هجمات 
اإلنترنت وتيسير العالج. ومن أمثلتها 
جرد وضبط األجهزة والبرامج، اإلدارة 

المستمرة لمتابعة االنكشاف، واالستجابة 
للحوادث117.

الجدول 5: معايير أمن اإلنترنت

Source: New Markets Lab (2018)
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ألمــن  المســتويات  ومتعــددة  المتقدمــة  للطبيعــة  نظــرًا 
ــى إطــار مؤسســي شــامل يدعــم  ــاج الحكومــات إل اإلنترنــت، تحت
بهــا  يقــوم  أن  يجــب  التــي  الوظائــف  ومــن  القانونــي.  اإلطــار 
اإلطــار المؤسســي: )1( ضمــان تطبيــق الهيئــات القانونيــة 
القــدرة  التنظيميــة؛ )2(  والتنظيميــة لألحــكام والقواعــد 
التقنيــة علــى تحديــد هجمــات اإلنترنــت واالســتجابة لهــا، 
وهــو مــا تقــوم بــه كيانــات مثــل الفريــق الوطنــي ألمــن الحواســب 
لطــوارئ  االســتجابة  فريــق  روانــدا،  يف  للحــوادث  واالســتجابة 
االســتجابة  وفــرق   ،CERT-MU118موريشــيوس يف  الحواســب 
لزيــادة  القــدرات  بنــاء   )3( األوربــي؛  االتحــاد  يف  للطــوارئ 
الوعــي، وتوفيــر التدريــب وتطويــر المــوارد؛ و)4( التعــاون بيــن 
الدوليــة  واألطــراف  الوطنيــة  تحــت  الوطنيــة-  الــوكاالت 

المعنيــة119.

تــم وضــع أدوات األمــن اإلنترنــت أوالً بواســطة جماعــات األعمــال، 
ثــم تحولــت فيمــا بعد إلــى تشــريعات. ويســتفيد مجتمــع األعمال 

األطر المؤسسية ذات الصلة بأمن اإلنترنت

مــن المشــاركة النشــطة يف أي عمليــة تنظيميــة من زاوية الســماح 
العامــة. وبإمــكان  السياســات  بالتعبيــر عــن مخاوفــه لصنــاع 
الشــركات أيًضــا وضــع البرامــج التــي تتعامــل مــع احتياجاتهــا يف 

مجــال أمــن اإلنترنــت ومــن خــالل الحــوار مــع القطــاع العــام.

ويف بعــض الحــاالت يمكــن إلطــار مؤسســي لقطــاع بعينــه أن 
يضمــن أمــن اإلنترنــت، خاصــة يف القطاعــات الحساســة. ففــي 
ســريالنكا أدى التعــاون بيــن البنــك المركــزي وفريــق االســتجابة 
لطــوارئ الحاســوب- بتمويــل كامــل مــن القطــاع المصــريف- إلــى 
إنشــاء فريــق االســتجابة لحــوادث أمــن الحواســب يف القطــاع 
المالــي FINCSIRT. ويســتقبل هــذا الفريــق ويعالج ويســتجيب 
لإلنــذارات وحــوادث أمــن الحواســب التــي تؤثــر يف البنــوك وغيرها 
مــن المؤسســات الماليــة المرخصــة يف البلــد120 . وتوضــح دراســة 
الحالــة يف الدليــل االسترشــادي الموجــز  كيــف أنشــأت تونــس 
ــي  ــب اآلل ــوارئ الحاس ــتجابة لط ــي لالس ــي التونس ــق الوطن الفري

ــت. ــة أطــر أمــن اإلنترن للمســاعدة يف تقوي
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تمكــن التجــارة اإللكترونيــة جميــع الفاعليــن يف سلســلة التوريــد 
ــم  ــة. وتت ــات الرقمي ــر المنص ــات عب ــلع والخدم ــداول الس ــن ت م
المعاملــة اإللكترونيــة حينمــا يعقــد الفاعلــون اتفاقـًـا يتــم إنجــازه 
ــب  ــر الســلع والخدمــات. وتتطل ــر الشــبكات الحاســوبية لتوفي عب
ــص  ــى الســلع مــن المشــتري أن يُرخِّ ــة عل المعامــالت اإللكتروني
وينجــز الدفــع مــن خــالل الوســائل الرقميــة، وأن يرخــص البائــع 
ــي  ــف النظــام القانون ــد بالخدمــة. ويصن شــحن الســلعة أو التزوي
والمدفوعــات  اإللكترونيــة  بالتوقيعــات  الترخيصــات  هــذه 

اإللكترونيــة.

وأصبحــت المدفوعــات اإللكترونيــة واســعة االنتشــار يف الســنوات 
ــة  ــة والذكي ــف المحمول ــل للهوات ــل الهائ ــل التغلغ ــرة بفض األخي
يف ســائر أرجــاء العالــم. كذلــك تعتبــر التوقيعــات اإللكترونيــة 
أساســية ليــس فقــط للترخيــص بالدفــع اإللكترونــي، وإنمــا أيًضــا 
إلتمــام أنــواع أخــرى مــن التعاقــدات اإللكترونيــة التــي أخــذت تحل 
اآلن محــل العقــود المخطوطــة. وعلــى النُهـُـج التنظيميــة أن تحقــق 
التــوازن بيــن اعتبــارات مختلفــة للسياســات، تشــمل الكفــاءة، 

الشــفافية واألمــن.

نظرة قانونية متعمقة – المدفوعات اإللكترونية

وتقــدم هــذه النظــرة المعمقــة لألطــر القانونيــة والتنظيميــة 
الحاكمــة للمعامــالت اإللكترونيــة، بعض األمثلة للنُهـُـج التنظيمية 
اإللكترونيــة  والتوقيعــات  المدفوعــات  مــن  لــكل  المختلفــة 
ــم. كمــا تتنــاول االعتبــارات الرئيســية لــكل  المســتخدمة يف العال
ــدأ  مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات التنظيميــة، حيــث ب
ــق أطــر للمدفوعــات  ــدان يف إصــدار وتطبي ــد مــن البل عــدد متزاي
والتوقيعــات اإللكترونيــة. وتبــدأ هــذه النظــرة المعمقــة بمراجعــة 
لألطــر الدوليــة واإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات اإللكترونيــة. 
ثــم تتعــرض لبعــض النُهُــج التنظيميــة الشــائعة، والتحديــات 
والقواعــد  القوانيــن  وإنفــاذ  بتطبيــق  المتعلقــة  الخاصــة 
التنظيميــة، مــع أمثلــة لألطــر المؤسســية. هــذا ويتضمــن الدليــل 
االسترشــادي الموجــز المزيــد مــن اإلرشــادات لمجتمــع األعمــال 
المحلــي، بمــا فيهــا قائمــة أســئلة مرجعيــة لتحليــل قوانيــن 
وقواعــد المعامــالت اإللكترونيــة التنظيميــة المحليــة القائمــة.

نحــو  علــى  بينهــا  فيمــا  متصلــة  المحليــة  األســواق  أصبحــت 
متزايــد علــى المســتوى الدولــي مــن خــالل التجــارة اإللكترونيــة 
والمعامــالت الرقميــة عابــرة الحــدود، ومــن ثــم يصبــح وجــود 
نظــام دولــي واحــد للدفــع اإللكترونــي، أو قائمــة معاييرموحــدة، 
ــبة  ــة ومناس ــالت حي ــير معام ــل تيس ــن أج ــا م ــر إلحاحً ــرًا أكث أم
اإللكترونيــة  المدفوعــات  وتعتمــد  إليهــا.  الوصــول  ويســهل 
الدوليــة علــى قــدرة نظــم خدمــات الدفــع المختلفــة علــى العمــل 
ــاق  ــص االتس ــبب نق ــه بس ــب تحقيق ــن الصع ــر م ــو أم ــا، وه معً
المختلفــة121.  المنصــات  بيــن  والتباينــات  التشــريعات،  بيــن 
ــارات محــدودة  ــى التعامــل مــع خي ويضطــر مجتمــع األعمــال إل
بطاقــات  شــركات  حاليًــا  تشــمل  والتــي  اإللكترونــي،  للدفــع 

االئتمــان والخدمــات العالميــة مثــل PayPal. وهــو مــا يظهــر 
ــد  ــة إذا أري ــر ديناميكي ــة أكث ــة وتنظيمي ــر قانوني ــى أط ــة إل الحاج
ــة  ــكارات بطريق ــد واالبت ــاع التجدي ــع إيق ــى م ــون أن يتماش للقان
اإلقليميــة  األطــر  أن  بمعنــى  النمــو.  علــى  األســواق  تســاعد 
ومتعــددة األطــراف القائمــة، والتــي يجــرى التفــاوض بشــأنها، 
ــة مفيــدة  ــي، حيــث تقــدم أمثل ــة بالدفــع اإللكترون ــة قوي لهــا صل
لطــرق تنظيــم هــذه المدفوعــات. ويلخــص الجــدول 6 هــذه 
األطــر. وتقــدم األطــر اإلقليميــة علــى وجــه الخصــوص أمثلــة أكثــر 
تفصيــالً للمداخــل التنظيميــة، ويمكــن أن تفيــد انخــراط مجتمــع 

األعمــال محليًــا ويف ســياق االتفاقيــات المســتقبلية.

األطر الدولية واإلقليمية للمدفوعات اإللكترونية
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات متعددة األطراف

اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتجارة الخدمات )تحت 	 
التفاوض(

مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي )غير 	 
ملزمة(

تهدف اتفاقية تجارة الخدمات إلى تحقيق المزيد 	 
من تحرير الخدمات وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق 

الخدمات، بما فيها الخدمات المالية. وهي ستؤثر يف نظم 
الدفع اإللكتروني )حيث يكون مزودو الدفع اإللكتروني 

كموردي خدمات(. ويمكن أن تكون هذه االتفاقية، محل 
التفاوض، أولوية لجهود حشد التأييد الدولية.

تجمع مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي 	 
بين الحكومات والقطاع الخاص، من أجل تحسين النفاذ 

إلى المال، وتعزيز ثقة المستهلك يف صور المدفوعات 
اإللكترونية المختلفة، وتجربة المبادرة يف ثالثة بلدان 

رائدة )المكسيك، مصر، والصين(.

المبادرات اإلقليمية

اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا الشماليةNAFTA )تحت 	 
التفاوض(

االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط 	 
 CPTPPالهادي

توجيه البرلمان والمجلس األوربي بشأن خدمات الدفع 	 
122 PSD2 يف السوق الداخلية

تعتبر المدفوعات اإللكترونية من المسائل الرئيسية 	 
يف إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا 

الشمالية.

تلزم االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط 	 
الهادي األطراف الموقعة باستبعاد أي عبء تنظيمي 

غير ضروري على المعامالت اإللكترونية، وهي تقدمية 
من حيث حقيقة تيسيرها مدخالت األشخاص المعنيين 
لتطوير األطر الوطنية للمعامالت اإللكترونية. فهي تزود 

مجتمع األعمال يف كل بلد عضو بقنوات أكثر مباشرة 
للمشاركة يف عملية صنع السياسات العامة المحلية.

يعمل توجيه البرلمان والمجلس األوربي بشأن خدمات 	 
الدفع يف السوق الداخلية كنموذج لمتطلبات إقليمية أكثر 
صرامة، حيث يتوجب على مجتمع األعمال الحصول على 
ترخيص بهذا النشاط. كما يرسي التوجيه ضوابط بالنسبة 

لمتطلبات تسجيل منظمات األعمال ومعايير األمن123. 

الجدول 6: األطر الدولية واإلقليمية ألمن اإلنترنت

Source: New Markets Lab (2018)
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يتــم تنظيــم الدفــع اإللكترونــي لــذات األســباب التــي تدعــو لتنظيــم 
الخدمــات الماليــة التقليديــة. إذ تريــد الحكومــات دعــم الشــمول 
الغالــب  يملكــون يف  ال  )الذيــن  المســتهلكين  المالــي، وحمايــة 
معلومــات كثيــرة تماثــل تلــك التــي عنــد مقــدم الخدمــة الماليــة(، 
وتعزيــز البيئــة الصحيــة للقيــام باألعمــال واالســتثمار. وبالنســبة 
النامــي  الطلــب  تلبيــة  تريــد  الحــال  للشــركات فهــي بطبيعــة 
يف الســوق عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة، علــى نحــو مــرن 

وديناميكــي.

مــع  التــالؤم  إلــى  اإللكترونيــة  المدفوعــات  تنظيــم  ويميــل 
طريقتيــن: المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة، وغيــر البنكيــة. ويتــم 

تنظيــم هاتيــن الطريقتيــن بشــكل مختلــف.

يُقصــد بالمدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة تلــك المتصلة بالشــبكات 
االئتمــان،  بطاقــات  الســحب،  بطاقــات  وتشــمل  المصرفيــة، 

النُهُج التنظيمية للمدفوعات اإللكترونية

حســابات غرفــة المقاصــة اآلليــة ACH. أمــا المدفوعــات غيــر 
البنكيــة فهــي تلــك التــي يزودهــا وســطاء غيــر مصرفييــن مثــل: 
.Alipay و PayPal ومخافــظ رقمية مثــل ،M-Pesa بيتكويــن و

ــى  ــة عل ــة البنكي ــات اإللكتروني ــم المدفوع ــم تنظي ــام يت وبوجــه ع
ــات  ــم الوالي ــرف معظ ــث تع ــم، حي ــر العال ــة عب ــر صرام ــو أكث نح
المعامــالت،  ترخيــص  واالمتثــال،  للمنــع  أحكامًــا  القضائيــة 
تنظيــم  يتبــع  هــذا  مــن  العكــس  وعلــى  واإلنفــاذ.  التقصــي 
المدفوعــات غيــر البنكيــة نهًجــا مــن اثنيــن: النهــج الســابق الــذي 
ــة  ــات اإللكتروني ــم المدفوع ــى نظ ــة عل ــط التنظيمي ــع الضواب يض
غيــر البنكيــة، والنهــج الالحــق الــذي يركــز علــى اإلنفــاذ، مــع 
شــروط أقــل صرامــة لدخــول الســوق. ويوجــز الشــكل 4 النُهـُـج 
التنظيميــة الحاليــة، وســتقدم األجــزاء التاليــة تفصيــالت أكثــر عــن 

ــي. ــع اإللكترون ــم الدف ــواع نظ أن

Source: New Markets Lab (2018)

الشكل 4 - النُهُج التنظيمية للدفع اإللكتروني

 نوع
الدفع

المدفوعات 
اإللكترونية البنكية

 المدفوعات 
 إللكترونية
غير البنكية

التنظيم السابق

التصديق على التعامل 
عبر اإلنترنت

اإلنفاذ

المنع واالمتثال

التحقق

النهج ثنائي المستوى

الحوكمة العالمية
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تجــار  أمــام  عقبــة  المصرفيــة  المنظومــة  إلــى  النفــاذ  يعتبــر 
ــة  ــوا كالً مــن التجــارة اإللكتروني ــن كــي بدخل ومســتهلكين كثيري
ــام  ــي ع ــك الدول ــر للبن ــب تقري ــواء. وحس ــى الس ــة عل والتقليدي
2014 فــإن ملياريــن مــن البالغيــن ليســوا علــى عالقــة بالمنظومــة 
علــى خدمــات طفيفــة، و%55  منهــا  يحصلــون  أو  المصرفيــة 
منهــم إنــا124 . وغالبـًـا مــا يواجــه تجــار التجزئــة وزبائنهــم الرســوم 
ــراءات  ــام باإلج ــتطيعون القي ــد ال يس ــا ق ــوك، كم ــة للبن المرتفع
الورقيــة المطلوبــة لفتــح حســابات مصرفيــة، أو تدبيــر المصاريف 
غيــر المباشــرة )كمصاريــف االنتقــال إلــى البنــك أو الصــراف اآللــي 
ــمي  ــر الرس ــع غي ــل: الطاب ــرى مث ــات أخ ــب عقب ــى جان ــالً(. إل مث
ــات  ــة، واالحتياج ــة المالي ــم، األمي ــادي أو عمله ــاطهم االقتص لنش
التــي ال يســتطيعون الوفــاء بهــا والمتعلقــة مثــالً بالنــوع أو الديــن 
التغلــب  عــادة  التنظيميــة  الجهــات  وتســتهدف  الثقافــة125.  أو 
علــى هــذه التحديــات بوضــع العــبء علــى قطاعــات األعمــال 
التــي تعتمــد المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة لتحقيــق االمتثــال 

للمتطلبــات القانونيــة. وقــد بــدأت النُهـُـج التنظيميــة حــول العالــم 
يف التقــارب فيمــا بينهــا، حيــث تتضمــن معظــم الواليــات القضائيــة 

ــة: ــية التالي ــب الرئيس الجوان

المنــع واالمتثــال: تعمــل الجهــات التنظيميــة عامــةً علــى ضمان 
إتمــام المدفوعــات اإللكترونيــة بطــرق نزيهــة وشــفافة. ومــع 
ممارســة جماعــات حشــد التأييــد للضغــوط مــن أجــل إصــالح 
ــة أو إدخــال قواعــد تنظيميــة  ــي التنظيمي قواعــد الدفــع اإللكترون
ــاء  ــل بن ــارات العم ــل مس ــدد أفض ــا أن تح ــي عليه ــدة، ينبغ جدي
علــى احتياجــات المنظمــات األعضــاء. وينبغــي علــى الجهــات 
التنظيميــة مراعــاة أن كل األطــراف المعنيــة المنخرطيــن يف الدفع 
ــن الحقــوق وااللتزامــات.  ــة بي ــات معين ــي لديهــم موازن اإللكترون
ــن  ــرى، يمك ــة ألخ ــة قضائي ــن والي ــات م ــف االلتزام ــا تختل وبينم

ــي: ــال فيمــا يل ــع واالمتث ــر المن ــر تدابي ــد أكث تحدي

المدفوعات اإللكترونية البنكية

ــوك 	  ــات، كالبن ــدري البطاق ــن مُْص ــرا127  م ــترااليا126  وسويس ــا يف أس ــة، كم ــات القضائي ــن الوالي ــر م ــب الكثي ــص : تتطل  الترخي
ــل. ــذا العم ــص به ــى ترخي ــول عل ــة، الحص ــات المالي والمؤسس

  االلتــزام بالحــرص الواجــب : ينبغــي علــى مجتمــع األعمــال الراغــب يف تقديــم خدمــات الدفــع اإللكترونــي البنكيــة الوفــاء 	 
بالتزامــات اإلبــالغ عــن أنشــطة تتعلــق بسياســات أخــرى مثــل: برامــج مكافحــة غســيل األمــوال، مكافحــة اإلرهــاب، والشــفافية128 

الضريبيــة ، بمــا يف ذلــك المعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســيل األمــوال129 .

ــة المســتهلك، تتطلــب الجهــات التنظيميــة يف الغالــب مــا 	  ــة المســتهلك : مــن أجــل تحقيــق االمتثــال اللتزامــات حماي  حماي
ــة قبــل الترخيــص )كمــا يف باراجــواي130 ، المكســيك131 ،  يلــي: )1( اإلفصــاح الســليم عــن تكلفــة وبنــود وشــروط المعامل
واالتحــاد األوربــي 132(؛ )2( الحــد مــن الرســوم المفروضــة علــى العمــالء، بمــا فيهــا رســوم بطاقــات االئتمــان والســحب133 
؛ )3( الحــد مــن المســئولية الماليــة للعمــالء عــن غرامــات عــدم الترخيــص، الســلع المطلوبــة ولــم تــأِت، الســلع 
 والخدمــات التــي يرفضهــا العميــل، الرســوم المزدوجــة وغيرهــا مــن الرســوم غيــر الســليمة يف المعاملــة )كمــا يف كولومبيــا134 ،

 األرجنتين 135، وكينيا136 (.
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التصديــق علــى المعامــالت عبــر اإلنترنــت: يقــع االلتــزام 
علــى التجــار بتوفيــر بيئــة آمنــة للمعامــالت، وتطبِــق القواعــد 
التنظيميــة المختلفــة آليــات متباينــة للتصديــق. وقــد أصبــح 
معيــار أمــن بيانــات بطاقــات الدفــع PCI DSS معيــارًا عالميـًـا137 
حجــم  حســب  التصديــق  متطلبــات  يحــدد  القطــاع   هــذا  يف 

. الشــركة138 

القضائيــة ضمانــات  الواليــات  الكثيــر مــن  فــرض   : التقصــي 
ــا أو  ــكوك فيه ــالت مش ــن معام ــون ع ــن يبلغ ــالء الذي ــة للعم قوي
غيــر موافَــق عليهــا139. فعندمــا يلغــي عميــل معاملــة أو يبلــغ 
عــن أخــرى مشــكوك فيهــا، كــي يتحاشــى أيــة رســوم بســبب 
التراجــع، يكــون علــى المؤسســات المصرفيــة المبــادرة بالتقصــي 

مــع احتــرام الحــدود الزمنيــة القانونيــة المنصــوص عليهــا يف 
ــى  ــرد عل ــار بال ــد التج ــم أح ــم يق ــة140. وإذا ل ــريعات المختلف التش
شــكوى العميــل يف الوقــت المحــدد، أو أخفــق يف مراعــاة الحــرص 
ــة حامــل البطاقــة، تقــوم شــبكة هــذه  الواجــب بالتأكــد مــن هوي

ــاء141. ــم إلغ ــغيل ورس ــم تش ــرض رس ــة بف البطاق

اإلنفــاذ: يالحــظ أن الكثيــر مــن شــبكات الدفــع اإللكترونــي البنكــي 
تســتخدم اإلنفــاذ الخــاص مــن خــالل التنظيــم الذاتــي. فمثــالً 
يمكــن أن يــؤدي عــدم االمتثــال، يف ظــل بطاقــات الدفــع، إلــى 
فــرض شــبكة البطاقــات عقوبــات مثــل الغرامــة أو قفــل حســاب 
التاجــر142. ويغطــي جــزء فيمــا بعــد بتفصيــل أكبــر التحديــات 

المرتبطــة بالمدفوعــات اإللكترونيــة.

علــى العكــس مــن المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة التقليديــة 
والقائمــة علــى حســاب بنكي، يتــم تنظيــم المدفوعــات اإللكترونية 
أيًضــا.  البلــدان  وباختــالف  مختلفــة،  بطريقــة  البنكيــة  غيــر 
وتطبــق القواعــد التنظيميــة دومًــا علــى امتــداد نطــاق معيــن، 
النطــاق المطبــق  وعلــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يعــرف 
ــاك التنظيــم  ــي المحــدد. فمــن ناحيــة هن ــه التخصــص القضائ في
الســابق، حيــث تحــدد الجهــات التنظيميــة مســبقًا متطلبــات 
دخــول والعمــل يف الســوق قبــل مباشــرة الخدمــة. ومــن الناحيــة 
المقابلــة يوجــد التنظيــم الالحــق، حيــث تختــار الجهــات التنظيمية 
ــد  ــدار قواع ــن إص ــدالً م ــة ب ــات القائم ــبكات المدفوع ــة ش متابع
إضافيــة لدخــول والعمــل يف الســوق. ويميــل النهــج الالحــق إلــى 
تشــجيع النمــو الديناميكــي للقطــاع، رغــم أن هــذا يمكــن أن يمثــل 
ــه  ــبق أن ــا س ــى م ــاف إل ــدان. ويض ــض البل ــدرات يف بع ـًـا للق تحدي
مــن الممكــن للبلــدان المتبعــة للنهــج التنظيمــي الالحــق أن 

ــر تشــددًا. ــى نظــم أكث ــر الزمــن إل تتحــول عب

نطــاق  األعمــال يف  علــى مجتمــع  يجــب   : الســابق  التنظيــم 
أن  الســابق  للنهــج  المتبنــي  المحــدد  القضائــي  التخصــص 
ــة  ــة حال ــالل )1( الموافق ــن خ ــل م ــة بالعم ــى موافق ــل عل يحص
بحالــة )عــادة بواســطة ذات المؤسســات التــي تشــرف علــى 
النظــام المصــريف(؛ أو )2( التنظيــم األوســع. وتعــد الهنــد مثــاالً 
علــى أســلوب الموافقــة حالــة بحالــة، حيــث يجــب الحصــول 
علــى موافقــة مســبقة مــن بنــك االحتياطــي الهنــدي علــى أي 

نظــم دفــع جديــدة مقترحــة143. ويتبنــى االتحــاد األوربــي نهــج 
ــي  ــس األورب ــان والمجل ــه البرلم ــالل توجي ــن خ ــع م ــابق واس س
بشــأن خدمــات الدفــع يف الســوق الداخليــة، والــذي ينظــم كل 
المدفوعــات اإللكترونيــة، بمــا فيهــا غيــر البنكيــة، مــن خــالل 
تصنيفــات أدخلــت حديثـًـا للمؤسســات والخدمــات تتعلــق ببــدء 
ــن  ــن مفيدي ــون كال النهجي ــد يك ــاب. وق ــات الحس ــع ومعلوم الدف
لمجتمــع األعمــال المحلــي، لكــن هــذا ال يمنــع مــن وجــود بعــض 
ــة يمكــن  ــة بحال أوجــه القصــور. فمدخــل الموافقــة علــى كل حال
أن تحقــق المرونــة التنظيميــة إزاء التكنولوجيــات الجديــدة، لكــن 
التطبيقــات الطويلــة والحاجــة إلــى تأقلــم الجهــات التنظيميــة مــع 
ـًـا علــى أصحــاب  ــدة قــد يشــكل عبئ النظــم والتكنولوجيــات الجدي
ــادة  ــى زي ــع إل ــم الواس ــؤدي التنظي ــد ي ــر. وق ــروعات األصغ المش
وعــي األطــراف المعنيــة ومشــاركتهم، إال أن هــذا النهــج يظــل أقــل 

ــة.  مرون

التنظيــم الالحــق : وتتــم بمقتضــى هــذا التنظيــم المراقبــة 
ــد ال تكــون خاضعــة  ــي ق ــي الت ــع اإللكترون الوثيقــة لخدمــات الدف
ــع  ــل مجتم ــة. ويمي ــوق التنظيمي ــول الس ــد دخ ــرورة لقواع بالض
األعمــال إلــى تفضيــل هــذا النهــج بســبب ســهولة دخــول الســوق. 
ــد،  ــكار والتجدي ــز االبت ــاعد يف حف ــج أن يس ــذا النه ــن له ــا يمك كم
بســبب عــدم حاجــة األعمــال إلــى القلــق مــن عــدم صالحيــة 
ــل  ــام تحوي ــر نظ ــون144. ويعتب ــروط القان ــل ش ــم يف ظ تكنولوجيته

ــة(. ــة التالي ــة الحال ــر دراس ــدًا )انظ ــاالً جي ــي مث ــود الكين النق

المدفوعات غير البنكية
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دراسة حالة: 
M-Pesa تنظيم خدمة تحويل األموال يف كينيا

يتطلــب فقــط اســتخدام هاتــف نقــال، وقــد أســهمت الرســائل النصيــة  هــو نظــام لتحويــل األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول يف كينيــا، و
بينمــا تــم الترخيــص لهــذه المنظومــة كمؤسســة غيــر بنكيــة، مازالــت الحســابات  القصيــة يف خفــض الامســاواة الماليــة يف كينيــا. و
ــك  ــب البن ــتقرة. إذ يراق ــة مس ــر البنكي ــبكة M-Pesa غي ــل ش ــا يجع ــو م ــة. وه ــة الصارم ــن المصرفي ــق القواني ــم وف ــة تُنظ البنكي

المركــزي أنشــطتها عــن كثــب لكنــه لــم يصــدر قواعــد تنظيميــة إضافيــة خاصــة لهــا.

يــة. وقــد قبــل الدفــع مــن خالهــا حوالــي 36 ألــف تاجــر منــذ العــام  تتســم عمليــات الدخــول والتســجيل يف الشــبكة بالبســاطة والحر
ــبكة.  ــابه يف الش ــي بحس ــابه البنك ــط حس ب ــتخدم بر ــمح للمس ــق يس ــال تطبي ــن خ ــدًا أو م ــان نق ــتخدمون االئتم ــوْدِع المس ي 2016. و
يتــم  بمجــرد وجــود النقــود يف الشــبكة يمكــن للمســتخدم نقــل األمــوال لألســرة واألصدقــاء والتجــار مــن خــال رســالة نصيــة. و و
بائــن بالدخــول إلــى الشــبكة. وحينمــا  تثميــن مقابــل كل معاملــة علــى أســاس شــرائح متدرجــة، األمــر الــذي يســمح حتــى ألفقــر الز

تتلقــى المنظومــة النقــود أو األرصــدة الحســابية يتــم إيداعهــا يف حســابات بنكيــة كأمانــة.

بينمــا توجــد نمــاذج مشــابهة نجحــت يف بلــدان متعــددة مثــل باراجــواي وهونــدراس وإلســلفادور، فإنهــا لــم تنجــح يف أماكــن أخــرى  و
يــة، فهــو ال يحتــاج أكثــر مــن شــركة هاتــف  ً للتطبيــق الواســع مــن الناحيــة النظر يعــد النمــوذج قابــا يقيــا والهنــد. و مثــل جنــوب أفر
محمــول تخلــق منصــة للمدفوعــات وتحويــل األمــوال. غيــر أن النمــوذج يزدهــر أساًســا يف األســواق التــي أصبــح منظموهــا شــركاء 
يتبيــن مــن هــذه الحالــة أنــه مــن الحيــوي لمجتمــع األعمــال المحلــي أن يتبنــى  يســاعدون يف إنجــاح االبتــكارات الرائــدة. و فاعليــن و
ً يف جهــود حشــد التأييــد، وأن يعمــل مــع الجهــات التنظيميــة لتحديــد اإلصاحــات التــي ســتحقق أفضــل حفــز لابتــكار  نهًجــا شــاما

والتجديــد والنمــو.

Sources: “Innovation in Electronic Payment Adoption: The Case of Small Retailers,” World Bank Group and 

World Economic Forum, June 2016. International Finance Corporation, M-Money Channel Distribution 

Case – Kenya. Web; Pablo Arabéhéty García. The Replication Limits of M-Pesa in Latin America. CGAP, July 

2016; Leo Mirani. Why mobile money has failed to take off in India. Quartz June 2014; Anna Leach, “17 

Ways to Take Your Innovation to Scale”. The Guardian. Web. July 2014 ,18. 
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ســابقًا،  الحظنــا  كمــا  البنكيــة،  الخدمــات  إلــى  النفــاذ  مــازال 
ــة  ــروعات المحلي ــاب المش ــن أصح ــر م ــرًا لكثي ـًـا كبي ــل تحدي يمث
والمســتهلكين، وقــد تخضــع المدفوعــات اإللكترونيــة ذات الصلــة 
الحضــور  وبرغــم  التنظيميــة.  القيــود  مــن  عــدد  بالبنــوك ألي 
المتزايــد لمقدمــي خدمــات الدفــع البديــل غيــر البنكــي، فإنــه قــد 
يصعــب علــى مــزودي النوعيــن الجديديــن والجهــات التنظيميــة 
التطبيــق الســليم للقوانيــن بمــا يواكــب التجديــد. ومــن أجــل 
نشــأت  التنظيميــة  والجهــات  المشــروعات  أصحــاب  مســاعدة 
المعقــدة  الشــبكة  ســياق  يف  كحــل  التجريبيــة"  "المختبــرات 
للقواعــد التنظيميــة الماليــة، فضــالً عــن تســهيل اإلنفــاذ. وقــد تــم 
صــك مصطلــح "المختبــرات التجريبيــة" sandbox يف المملكــة 
ــات،  ــار المنتج ــا الختب ً ــن قانوني ــاء آم ــى فض ــير إل ــدة، ليش المتح
الخدمــات، نمــاذج األعمــال، وآليــات التزويد، دون عواقــب قانونية 

ضــارة، وحيــث تتابــع الجهــات التنظيميــة األمــر كلــه145. وهــو مــا 
يســمح للمنتجــات بالوصــول إلــى أســواق لــم تصــل إليهــا أو 
تختبرهــا مــن قبــل146. ومــن الفوائــد األخــرى لهــذه اآلليــات النفــاذ 
األفضــل إلــى الماليــة وخدمــات الدفــع التــي تصــل إلــى الســوق يف 
وقــت أســرع وبتكلفــة أقــل147.  وقــد طبقــت المملكــة المتحــدة، 
أســتراليا، ســنغافوره، هونــج كونــج، وهولنــدا، هــذه المختبــرات 
بالفعــل لتشــجيع االبتــكار والتجديــد يف قطــاع الدفــع اإللكترونــي. 
وكمــا يتضــح مــن دراســة الحالــة التاليــة، توفــر المختبــرات فرًصــا 
ــة، ليــس فقــط  ــدة للعمــل عــن كثــب مــع الجهــات التنظيمي فري
يف مســائل اإلنفــاذ والتطبيــق، وإنمــا أيًضــا لتســليط الضــوء علــى 
المشــاركة يف  وربمــا  عبئًــا،  تشــكل  التــي  التنظيميــة  القواعــد 

ــن. ــع القواني ــة صن عملي

تطبيق وإنفاذ القواعد التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات اإللكترونية
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دراسة حالة: 
المختبر التنظيمي لشركة لونو Luno يف المملكة المتحدة

يبيــة لتشــجيع منتجــات  كانــت هيئــة الســلوك المالــي FCA يف المملكــة المتحــدة هــي أول جهــة منظِمــة تتبنــى المختبــرات التجر
ين وســتة  ح بين شــهر التكنولوجيــا الماليــة يف الســوق. وقــد بــدأت هــذه المبــادرة يف يونيــو 2016 ومنحــت المتقدميــن لهــا فتــرة تتــراو
أشــهر الختبــار منتجاتهــم. وكان الهــدف األساســي مــن هــذه المختبــرات تمكيــن الشــركات مــن »االســتفادة مــن الخبــرة التنظيميــة 

التــي تتيحهــا المختبــرات لخفــض زمــن وتكلفــة إدخــال أفــكار جديــدة إلــى الســوق«.

بمجــرد قبــول شــركة مــا يف المختبــر، يُخّصــص لهــا مســئول عــن الحالــة مــن هيئــة الســلوك المالــي، ليســاعدها يف تصميــم بيئــة  و
االختبــار لنموذجهــا الــذي تقترحــه. كمــا يزودهــا مســئول الحالــة باإلرشــاد القانونــي الــازم لفهــم أي حكــم أو تنظيــم قابــل للتطبيــق 
علــى نمــوذج أعمــال الشــركة، بمــا يف ذلــك المتطلبــات التــي يجــب علــى الشــركة الوفــاء بهــا. كذلــك من أجــل تيســير عمليــة االختبار، 

تملــك هيئــة الســلوك المالــي القــدرة علــى اســتبعاد أو تعديــل أي عــبء ال موجــب لــه يمكــن أن يعيــق أداء الشــركة يف المختبــر.

ــة  ــورت خدم ــا ط يقي ــوب أفر ــة يف جن ــركة بادئ ــي ش ــو Luno وه ــركة لون ــا ش ــم اختباره ــي ت ــركات الت ــة للش ــة الناجح ــن األمثل وم
يــن والتشــفير الرقمــي للمعامــات(. وقامــت لونــو، تحــت  تحويــات عابــرة للحــدود مبنيــة علــى البلوكشــين blockchain )للتخز
ــى أســواق ناميــة باســتخدام  ــار كفــاءة إرســال النقــود إل ــي بالتعــاون مــع شــركاء مصرفييــن، باختب إشــراف هيئــة الســلوك المال
ــر  ــع الكثي ــب م ــن كث ــا ع ــو: »عملن ــس يف لون يك المؤس ــر ــذي والش ــس التنفي ــوانبويل الرئي ــوس س ــول مارك يق ــة. و ــات رقمي عم
ــي قــد ســاعدنا يف فهــم المســائل  ــا مــع هيئــة الســلوك المال ــم، ومــن المؤكــد أن تواصلن ــة مختلفــة حــول العال مــن جهــات منظِم

ــا«. ــة بعملن ــة المحيط التنظيمي

يــر المختبــر التنظيمــي لهيئــة الســلوك المالــي عــن عــام 2017 فإنــه ال يــزال مــن المبكــر جــدًا التوصــل إلــى اســتنتاجات  وطبقـًـا لتقر
ــجيع  ــدم يف تش ــدوث تق ــل ح ــح بالفع ــام 2017 توض ــج الع ــة. إال أن نتائ يبي ــرات التجر ــي للمختب ــر اإلجمال ــن األث ــدى ع ــدة الم بعي

ــي. ــاع المال ــمول يف القط ــة والش المنافس

وقــد اكتمــل بالنجــاح فعليـًـا اختبــار 75% مــن الطلبــات التــي قُدِّمــت يف الســنة األولــى، ومــازال 90% مــن هــذه المنتجــات يســعى 
نحــو الوصــول إلــى أســواق أوســع.

Source: EY, As FinTech evolves, can financial services innovation be compliant? The emergence and impact 

of regulatory sandboxes- in the UK and across Asia-Pacific. Web. 2017; FCA, Regulatory sandbox lessons 

learned report. Web. October 2017; Paul Golden, Regulation and Innovation Thrive Together in The FCA’s 

Sandbox, Euromoney. Web. February 2017 ,22
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ــب  ــم مــن الجوان ــة حــول العال ــر األطــر المؤسســية المتباين تُعتب
فعلــى  اإللكترونيــة.  للمدفوعــات  بالنســبة  المعقــدة  األخــرى 
المســتوى الوطنــي تتســم الواليــات القضائيــة ببنيــة متعــددة 
الــوكاالت. وإذا أخذنــا حالــة الواليــات المتحــدة علــى ســبيل المثال 
ســنجد أن ســت وكاالت تضطلــع بالرقابــة علــى مؤسســات اإليداع، 
ــب  ــى جان ــن الحســابات148. إل ــع بي ــت أم خدمــات دف ــة كان تقليدي
ثــالث وكاالت أخــرى تتعامــل مــع المؤسســات غيــر اإليداعيــة مثل 
خدمــات الدفــع اإللكترونــي غيــر البنكــي149. وتشــكل هــذه البنيــة 
ــة والقواعــد  ــى الشــركات، بالمراقب ــا عل ــوكاالت ضغًط متعــددة ال
التنظيميــة والتوجيهــات التــي قــد تكــون متضاربــة أحيانـًـا. ويخــف 
ــة  ــات التنظيمي ــا تنســق الهيئ هــذا الضغــط عــن الشــركات عندم
فيمــا بينهــا إلصــدار قواعــد متســقة، وإتاحــة المعلومــات، وإبــالغ 
الشــركات بالتحديثــات التنظيميــة عبــر طيــف واســع مــن القنــوات 
مثــل حســابات وســائل اإلعــالم االجتماعــي أو القوائــم البريديــة. 

ــو  ــى نح ــئوليات عل ــع المس ــة بتوزي ــات القضائي ــوم الوالي ــا تق كم
ــض  ــي بع ــة. فف ــت الوطني ــة وتح ــات الوطني ــن الكيان ــف بي مختل

األطر المؤسسية ذات الصلة بالمدفوعات اإللكترونية

التوقيعات اإللكترونية

البلــدان، مثــل الواليــات المتحــدة وكنــدا 150  يتــم تفويــض الكثيــر 
مــن المســئوليات إلــى المســتويات تحــت الوطنيــة. فعلــى ســبيل 
المثــال يجــب علــى مــزودي خدمــات الدفــع غيــر البنكــي أن 
يحصلــوا علــى ترخيــص جديــد لنقــل األمــوال يف كل واليــة جديــدة 
ــز  ــذا يرك ــن ه ــس م ــى العك ــا عل ــا151. بينم ــل فيه ــون للعم يخطط
االتحــاد األوربــي الكثيــر مــن الرقابــة الماليــة علــى المســتوى 
والســلطة  األوربــي  المركــزي  البنــك  إشــراف  مــع  االتحــادي، 
كذلــك  الماليــة.  الرقابــات  معظــم  علــى  األوربيــة  المصرفيــة 
يف الهنــد، يراقــب بنــك االحتياطــي الهنــدي عمــل المؤسســات 

الماليــة يف نطاقــه152.

وبينمــا أنشــأت بعــض الواليــات القضائيــة مؤسســات متخصصــة 
جديــدة تركــز علــى الدفــع اإللكترونــي، فــإن هــذا ال يمثــل القاعــدة. 
وعلــى جماعــات حشــد التأييــد لألعمــال عنــد تمعنهــا يف البنيــات 
المؤسســية القائمــة، أن تأخــذ يف اعتبارهــا النمــاذج المؤسســية 

الجديــدة التــي تنشــأ. 

التوقيعــات  تعتبــر  اإللكترونيــة،  المدفوعــات  جانــب  إلــى 
اإللكترونيــة جانبًــا مهًمــا يف معامــالت االقتصــاد الرقمــي. فقــد 
كانــت التوقيعــات التقليديــة بخــط اليــد ركنـًـا أساســيًا يف النصوص 
القانونيــة الحاكمــة للعقــود، ولكــن مــع صعــود االتفاقــات الرقميــة 
الخالصــة، أصبحــت التوقيعــات اإللكترونيــة تمثــل تحديـًـا قانونيـًـا 
يمثــل  أشــكاله  أبســط  يف  اإللكترونــي  والتوقيــع  معتــاد.  غيــر 

هويــة شــخصية مبنيــة علــى الحاســوب. وخــالل العقــود القليلــة 
الماضيــة، أضحــت التوقيعــات اإللكترونيــة والجوانــب األمنيــة 
المحيطــة بهــا محــل تعقيــدات متزايــدة، تتــراوح بيــن نســخ 
ــة  ــات رقمي ــده، وتوقيع ــط ي ــخص بخ ــع الش ــن توقي ــة م إلكتروني

ــث. ــرف ثال ــق ط ــب تصدي تتطل
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األطر الدولية للتوقيعات اإللكترونية
ــالً  ــد مــن األطــر متعــددة األطــراف واإلقليميــة متقب أصبــح العدي
للتوقيــع اإللكترونــي. فعلــى المســتوى الدولــي قــادت معظــم 
الدولــي  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  األمــم  لجنــة  الجهــود 
ولمــا  أصدرتهــا.  التــي  النموذجيــة  والقوانيــن   UNCITRAL
كانــت هــذه اللجنــة تمثــل القلــب القانونــي لألمــم المتحــدة 
ــاه  ــت باتج ــد دفع ــي، فق ــاري الدول ــون التج ــص بالقان ــا يخت فيم
توحيــد وتحديــث قواعــد المعامــالت التجاريــة مــن خــالل جملــة 
ــة  ــكام النموذجي ــن واألح ــا القواني ــن بينه ــادرات، كان م ــن المب م
المقبولــة عالميـًـا153. وتتضمــن هــذه األطــر نمــاذج مفيــدة لألحكام 
الجهــات  مــن  كل  يســتخدمها  أن  يمكــن  التــي  المتخصصــة، 

التنظيميــة وجماعــات األعمــال كنقــاط انطــالق مفيــدة لإلصــالح أو 
حشــد التأييــد. ويعــرض الجــدول 5 بإيجــاز بعــض األطــر الدوليــة 
األخــرى. ففــي بعــض األقاليــم، مثــل أمريــكا الالتينيــة، تــم اعتمــاد 
فيمــا  المذكــورة  المتحــدة  األمــم  للجنــة  النموذجــي  القانــون 
يتعلــق بالتوقيعــات اإللكترونيــة. ويمكــن التســاع هــذا االتجــاه أن 
ــر  ــا أيســر للعمــل عب ــد األطــر المتعــددة، بجعله يســاعد يف توطي
الحــدود بالنســبة للمشــروعات مــن كافــة األحجــام. وينبغــي علــى 
ــذا  ــورات يف ه ــة للتط ــة الوثيق ــي المتابع ــال المحل ــع األعم مجتم
المجــال والبحــث عــن مجــاالت جديــدة تمكنــه مــن المشــاركة يف 

ــا. ً ــا كان ممكن ــد كلم ــة القواع ــة صياغ عملي

نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات متعددة األطراف

القانون النموذحي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 	 
الدولي بشأن التجارة اإللكترونية154.

القانون النموذحي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 	 
الدولي بشأن التوقيعات اإللكترونية155.

تعمل القوانين النموذجية للجنة األمم المتحدة للقانون 	 
التجاري الدولي كنقاط انطالق مفيدة للمناقشة حول 
األحكام القانونية الخاصة بالتوقيعات اإللكترونية. وقد 

استخدمت كأدلة لصياغة القواعد التنظيمية الوطنية يف 
عدد من بلدان أمريكا الالتينية، ويمكن أن تكون أدوات 

مفيدة أيًضا لمجتمع األعمال المحلي.

يشجع القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية 	 
التساوي الوظيفي بين الرسائل الرقمية والخطية، وهو 

ما يشكل اعترافًا قانونيًا بالعقود اإللكترونية. وكذلك 
االعتراف بالتوقيعات اإللكترونية كطريقة لتوقيع الوثائق 

اإللكترونية والتشديد على حجية كل من الرسائل 
الرقمية والوثائق الخطية.

يعكس القانون النموذجي للتوقيعات اإللكترونية نهج 	 
محايد إزاء التكنولوجيا وعدم التمييز ضد التوقيعات 
اإللكترونية األجنبية )أي يتم التعامل مع التوقيعات 

اإللكترونية على أساس التساوي يف الحجية حسب إمكانية 
االعتماد على التقنية(.

الجدول رقم 5: األطر الدولية واإلقليمية للتوقيعات اإللكترونية
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمالالمبادرات

المبادرات اإلقليمية

شهادة المنشأ الرقمية التي تصدرها رابطة 	   	
.156 ALADI تكامل أمريكا الالتينية

السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية 	   	
. 157MERCOSUR

قانون الجمارك الموحد يف أمريكا الوسطى 	   	
. 158CAUCA

منطقة التجارة الحرة يف القارة األفريقية 	   	
. 159AfCFTA

تتضمن األطر اإلقليمية للمدفوعات اإللكترونية مواقف 	 
تنظيمية نموذجية يمكن أن تفيد المواقف التي تتخذها 
جماعات األعمال محليًا وكذلك فيما يتعلق باالتفاقيات 

المستقبلية.

تستهدف شهادة المنشأ الرقمية لرابطة تكامل أمريكا 	 
الالتينية تحقيق التجانس تدريجيًا، والقبول بأشكال 

التوقيع اإللكتروني، وهو نمط مناسب لجماعات األعمال 
يف الواليات القضائية ذات القدرة المحدودة.

تعترف السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية بحجية 	 
التوقيعات اإللكترونية داخل اإلقليم بأكمله، األمر الذي 
يسهل لمجتمع األعمال فيه تحديد المعايير األساسية. 

وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا ألقاليم أخرى.

يعترف كل من قانون الجمارك الموحد يف أمريكا الوسطى 	 
ومنطقة التجارة الحرة يف القارة األفريقية، باستخدام 

التوقيعات اإللكترونية يف التجارة بين البلدان األعضاء، 
األمر الذي يبسط المتطلبات الملزمة لمجتمع األعمال 

المحلي.
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النُهُج التنظيمية للتوقيعات اإللكترونية

بالتوقيعــات  واإلقليمــي  الدولــي  االعتــراف  أصبــح  وقــت  يف 
ــكة  ــر متماس ــج غي ُ ــاك نُه ــت هن ــيوعًا، مازال ــر ش ــة أكث اإللكتروني
نســبيًا فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا علــى المســتوى المحلــي. بمعنــى 
أن المشــروعات المنخرطــة يف التجــارة الدوليــة مضطــرة إلــى 
مراعــاة المتطلبــات المتعــددة كــي تضمــن صحــة التعاقــدات، 
ــركات  ــدا الش ــا ع ــع فيم ـًـا للجمي ــل تحدي ــن أن يمث ــا يمك ــو م وه
الكبيــرة. ومــع ذلــك ال تــزال هنــاك اتجاهــات تنظيميــة مشــتركة 
بغــض النظــر عــن النهــج المســتخدم. فعلــى ســبيل المثــال 
تعتــرف معظــم الواليــات القضائيــة بــأن صحــة التعاقــدات تتوقــف 
ــود  ــت العق ــاق، ســواء كان ــة أطــراف االتف ــى ني ــر عل ــى حــد كبي إل
ــن160  ــرف كل مــن األرجنتي ــة أو شــفوية. فتعت ــة أو إلكتروني مكتوب
ونيوزيلنــد161  وكنــدا162  بحجيــة العقــود اإللكترونيــة، ســواء يف 
التشــريعات أو القواعــد التنظيميــة. وباإلضافــة إلــى تأكيــد أن 
للعقــود اإللكترونيــة نفــس وضعيــة العقــود التقليديــة، تقبــل 
اإللكترونيــة يف  بالتوقيعــات  اليــوم  القضائيــة  الواليــات  معظــم 
مســار أعمالهــا المنتظمــة وتعتبرهــا قابلــة لإلنفــاذ أمــام المحاكم.

اســتثناءات  تضــع  القضائيــة  الواليــات  مــن  الكثيــر  أن  بيــد 
أيًضــا بعــدم االعتــراف بحجيــة أنــواع معينــة مــن التوقيعــات 
الخاصــة  القوائــم  يف  البلــدان  تختلــف  وبينمــا  اإللكترونيــة. 
ــراث  ــائل المي ــول مس ــا ح ً ــدور غالب ــا ت ــتثناءات، فإنه ــك االس بتل
ــرى  ــدان أخ ــتبعد بل ــا تس ــال163ً. كم ــالق مث ــرة كالط ــن األس وقواني
عمليــات قانونيــة مثــل منــح ســلطة االدعــاء يف الهنــد، والتوثيــق 

العدلــي يف البرازيــل164 . ورغــم وجــود اعتــراف واســع يف بلــدان 
ــق  ــة يف الوثائ ــات اإللكتروني ــتخدام التوقيع ــة باس ــكا الالتيني أمري
الخطيــة  التوقيعــات  اســتخدام  مــازال  باألعمــال،  المرتبطــة 
وخدمــات الموثقيــن ملزمـًـا يف الوثائــق العامــة وأنــواع معينــة مــن 
العقــود )مثــل العقــود العقاريــة(165. كذلــك قــرر القضــاة يف واليــة 
ــات  ــون التوقيع ــع ك ــى م ــه حت ــدة أن ــات المتح ــا بالوالي كاليفورني
الرقميــة مناســبة يف كثيــر مــن موضوعــات األعمــال، فإنهــا ال تحــل 

بشــكل مطلــق محــل التوقيعــات الخطيــة األصليــة166.

ولهــذا الســبب كان مــن أهــم المســائل التــي يجــب علــى مجتمــع 
األعمــال المحلــي أن يســأل أوالً عــن تعريــف التخصــص القضائــي 
المحــدد الــذي يخضــع لــه لألنــواع المختلفــة مــن التوقيعــات 
اإللكترونيــة، ومــا إذا كان يتعامــل معهــا بشــكل مختلــف. وهنــاك 
ثالثــة أنــواع رئيســية مــن التوقيعــات اإللكترونيــة، تختلــف يف 

ــذي توفــره 167 مســتوى األمــن ال

تميــل الواليــات القضائيــة إلــى تنظيــم التوقيعــات اإللكترونيــة 
وفــق نُهـُـج ثــالث رئيســية ، تؤثــر علــى كيفيــة التعامــل مــع األنــواع 
ســالمتها  حيــث  مــن  اإللكترونيــة  التوقيعــات  مــن  المختلفــة 
وقانونيتهــا واالعتــراف بهــا أمــام القضــاء. ويوضــح الشــكل 5 

ــالث. ــج الث ُ النُه

 التوقيعــات بالنقــر Click-to-sign Signatures: وتتضمــن صناديــق اختيــار المصادقــة، صــور المســح الضوئــي، . 1
واألســماء المطبوعــة.

 التوقيعــات اإللكترونيــة األصليــة Basic E-Signatures : حيــث يضــع الموقــع توقيعــه اليــدوي إلكترونيًا على المســتند، . 2
ويتــم حمايــة المســتند ككل مــن خــالل توقيــع رقمــي مشــفر مملــوك للمؤسســة مقدمــة الخدمــة والتــي تكــون بمثابــة »شــاهد« 

ــى التوقيع. عل

 التوقيــع الرقمــي Digital Signatures : وهــو النــوع األكثــر تقدمًــا وأمنـًـا. ويتــم باســتخدام هويــة رقميــة مصــدق عليهــا . 3
تصدرهــا ســلطة منــح شــهادات CA أو مقــدم خدمــات تصديــق TSP يقــوم منفــردًا بالربــط بيــن التوقيــع وهويــة الموقــع. ويف 
العــادة يتــم اســتخدام البنيــة التحتيــة الرئيســية العامــة PKI وهــي وســيلة للمصادقــة والتحكــم يف الوصــول إلــى الشــبكات غيــر 

الموثوقــة168  وذلــك للتحقــق مــن ســالمة المســتند169
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Source: New Markets Lab (2018)

الشكل 5 - مداخل تنظيم التوقيع اإللكتروني

التوقيعات 
اإللكترونية

 التنظيم المحايد
إزاء التكنولوجيا

التنظيم الثنائي

التنظيم المحدد

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

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

يعترف بحجية ونفاذية أنواع محددة من 
التوقيعات اإللكترونية

تتعامــل   : التكنولوجيــا  إزاء  الحياديــة  التنظيميــة  القواعــد 
بمقتضاهــا القوانيــن والقواعــد التنظيميــة مــع التوقيعــات الخطيــة 
والتوقيعــات اإللكترونيــة علــى أســاس متســاوٍ وبغــض النظــر عــن 
التكنولوجيــا المســتخدمة171. ومــن البلــدان ذات القوانيــن الحياديــة 
ــدا174 . وكلمــا ازداد  ــد173 ، وكن ــا أســتراليا172، نيوزيلن إزاء التكنولوجي
تبنــي هــذا النهــج كلمــا قــل العــبء علــى مجتمــع األعمــال المحلي، 
وتشــجعت األطــراف علــى الدخــول يف العقــود اإللكترونيــة، ومــن ثــم 

انتشــار التكنولوجيــات الخاصــة والعقــود اإللكترونيــة.

القواعــد التنظيميــة ثنائيــة المســتوى: بينمــا تقبــل هــذه 
القواعــد التنظيميــة بقانونيــة ونفاذيــة كل التوقيعــات اإللكترونيــة، 
فإنهــا تعتبــر أنواعًــا معينــة أكثــر حجيــة مــن غيرهــا175، وذلــك 
حســب مســتوى األمــن الــذي توفــره نظــم التصديــق ، وتوجــد أمثلة 
علــى هــذه األطــر يف االتحــاد األوربــي176  ومعظــم بلــدان أمريــكا 

الالتينيــة177  وروســيا 178.

القواعــد التنظيميــة المحــددة تكنولوجيًــا: وهــي المدخــل 
األكثــر تقييــدًا وتخصيًصــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة، فهــي ال 
تعتــرف بالحجيــة القانونيــة إال لنــوع محــدد مــن التوقيعــات. 
كمــا تفــرض بعــض هــذه النظــم عقوبــات قانونيــة حينمــا يكــون 
نــوع توقيــع معيــن خــارج قائمــة للتوقيعــات القانونيــة المحــددة 
ســلفًا179. ومــن البلــدان التــي تســتخدم هــذا النهــج الهنــد180، 
ماليزيــا181، وكوريــا الجنوبيــة. ويمكــن أن يضــع هــذا النهــج حواجــز 
أمــام بعــض أعضــاء مجتمــع األعمــال المحلــي، وتحــد مــن أنــواع 

التوقيعــات والتكنولوجيــات الجديــدة182.
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نظــرًا ألنــه يقــع علــى عاتــق الســلطات القانونيــة عــادة عــبء 
فــإن  اإللكترونيــة،  التوقيعــات  وتصنيفــات  تعريفــات  تحديــد 
التحديــات التــي نشــأت فيمــا يتعلــق بتطبيقهــا وإنفاذهــا تتــم 
مواجهتهــا أوالً يف القطــاع العــام. ففــي الصيــن مثــالً ال يعتــد بعــض 
االعتــراف  مــن  الرغــم  علــى  اإللكترونيــة  بالتوقيعــات  القضــاة 
السياســات  صنــاع  يعمــل  وعندمــا  بهــا183.  للقانــون  الواضــح 
ــة  ــواع المختلف ــة األن ــح وضعي ــكام توض ــة أح ــى صياغ ــة عل العام

تطبيق وإنفاذ التوقيعات اإللكترونية

األطر المؤسسية ذات الصلة بالتوقيعات اإللكترونية

مــن التوقيعــات اإللكترونيــة، ينبغــي علــى جماعــة حشــد التأييــد 
لألعمــال العمــل عــن كثــب قــدر اإلمــكان مــع القطــاع العــام 
ــا  ً ــال فعلي ــع األعم ــح مجتم ــد نج ــا. وق ــة احتياجاته ــان تلبي لضم
يف العمــل مــع الجهــات التنظيميــة مــن خــالل حمــالت تســتهدف 
إنفــاذ التوقيعــات اإللكترونيــة، كمــا حــدث يف حالــة ســريالنكا 
ــن  ــوذج يمك ــو نم ــز، وه ــادي الموج ــل االسترش ــة بالدلي الموضح

تكــراره يف واليــات قانونيــة أخــرى.

تتوقــف األطــر المؤسســية المحيطــة بالتوقيــع اإللكترونــي علــى ما 
ــات المختلفــة،  ــون يعطــي قيمــة خاصــة للتكنولوجي إذا كان القان
القضائيــة  الواليــات  ففــي  العــام.  التنظيمــي  اإلطــار  وكذلــك 
ــوب  ــي المطل ــار المؤسس ــون اإلط ــا، يك ــة إزاء التكنولوجي الحيادي
الخــاص  اإلطــار  نفســه  هــو  اإللكترونيــة  التوقيعــات  إلنفــاذ 
بالتوقيعــات التقليديــة: وتحديــدًا المحاكــم والهيئــات التحكيميــة 
ــر  ــإن الكثي ــة أخــرى ف ــي تفصــل يف صحــة العقــود. ومــن ناحي الت
مــن الواليــات القضائيــة ذات النُهُــج المحــددة تكنولوجيًــا، قــد 
ــى  ــق عل ــا إلنفــاذ والتصدي أنشــأت إطــارًا مؤسســيًا مســتقالً تمامً
الــوكاالت  مــن  كالً  اإلطــار  هــذا  ويضــم  الرقميــة.  التوقيعــات 

الحكوميــة وممثلــي القطــاع الخــاص.

والتفاعــالت  العالقــات  بعــض  تقييــد  يتــم  الحــاالت  تلــك  ويف 
بأحــكام قانونيــة، بينمــا ترتبــط أخــرى كليـًـا ببنــود العقــد المتفــق 
عليهــا. ويمكــن للفاعليــن الخــواص العمــل كهيئــات للمصادقــة، 

خدمــات  ومقدمــي  الشــهادات  منــح  ســلطات  تشــمل  وهــي 
التصديــق المشــروحة ســلفًا184 كمــا هــو الحــال يف االتحــاد األوربــي 
ــن  ــذا م ــص به ــى ترخي ــات عل ــذه الكيان ــل ه ــن. وتحص واألرجنتي
الســلطات الحكوميــة، كمــا يمكــن أن تقــدم خدمــات التوثيــق 
باتبــاع معاييــر تكنولوجيــة معينــة. فمثــالً تتطلــب هيئــة خدمــات 
الهويــة والمصادقــة والثقــة يف االتحــاد األوربــي eIDAS، مــن 
مقدمــي خدمــات التوثيــق أن تكــون مراجَعــة مــن قِبَــل هيئــة 
لتقييــم االمتثــال والوفــاء بااللتزامــات القانونيــة185. ويف األرجنتيــن 
تــم تحديــد معاييــر تكنولوجيــة يجــب علــى الشــركة اتباعهــا كــي 
تحصــل علــى تلــك الوضعيــة186. ويُنَصــح مجتمــع األعمــال المحلــي 
ــه،  ــاالً ل ــاص مث ــاع الخ ــق بالقط ــات التصدي ــن خدم ــذ م ــأن يتخ ب
حيــث تعمــل مــع الجهــات التنظيميــة للتأكــد مــن المعاملــة 

المناســبة الحتياجاتهــا. 
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