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

شكر وامتنان
المحرر العام
لويزا تومار ،مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE

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

المشاركون
كيم إريك بيتشير ،مدير المعرفة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
آنا كومبانيك ،مديرة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
لويزا تومار ،مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
مورجان فروست ،مساعد مسئولة البرامج العالمية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
آنّا ماريا جارسيه اسكوبار ،زميل قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
أديتي راو ،زميل قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
النكسين تشين ،متدرب قانوني ،مختبر األسواق الجديدة
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موضوعات قانونية معمقة – حماية المستهلك
يحتــل قانــون حمايــة المســتهلك مكانــة مركزيــة يف جميــع
المعامــات ،حيــث يحمــي األفــراد وأصحــاب المشــروعات
المشــترين للســلع والخدمــات مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة
وغيــر اإللكترونيــة .والمســتهدف مــن قوانيــن حمايــة المســتهلك
هــو حمايــة المســتهلكين مــن «الســلع والخدمــات غيــر المطابقــة
للمواصفــات والتالفــة والمعيبــة والخطــرة ،باإلضافــة إلــى
الممارســات التجاريــة واالئتمانيــة غيــر النزيهــة» .1وقــد وُضِعــت
األطــر القانونيــة لحمايــة المســتهلك ،تقليديًــا ،لتلبيــة احتياجــات
المســتهلكين يف معامــات خــارج اإلنترنــت .غيــر أن حمايــة
المســتهلك تكتســب أهميــة مضاعفــة يف االقتصــاد الرقمــي .ذلــك
ألن الحمايــات الكافيــة تســاعد يف خلــق بيئــة الثقــة التــي تمكــن
المســتهلكين واألعمــال مــن االشــتراك بثقــة يف المعامــات عبــر
اإلنترنــت .ويف الغالــب ال تعتبــر القواعــد التنظيميــة الحاليــة
لحمايــة المســتهلك مناســبة للتعامــل مــع ممارســات التجــارة
اإللكترونيــة ،ومنهــا مثــا ًاإلعــان عبــر وســائل اإلعــام االجتماعي.
ومــن ثــم وُجِــدت ثغــرات يف معظــم القواعــد التنظيميــة القانونيــة
لحمايــة المســتهلك ،وبالتالــي ال تجــد مجتمعــات األعمــال
المحليــة المخاطبــة الكافيــة الحتياجاتهــا الخاصــة يف هــذا الصــدد.

ولذلــك تقــدم هــذه النظــرة المعمقــة إلــى األطــر القانونيــة
والالئحيــة الحاكمــة لحمايــة المســتهلكين عبــر اإلنترنــت،
بعــض األمثلــة التوضيحيــة للممارســات التنظيميــة المختلفــة
فيمــا يتعلــق باالقتصــاد الرقمــي .كمــا تتنــاول االعتبــارات
الرئيســية الخاصــة بــكل مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات
التنظيميــة ،حيــث يتزايــد عــدد البلــدان التــي بــدأت يف وضــع
وتطبيــق أطــر لحمايــة المســتهلك تعالــج اهتمامــات المســتهلك
الرقمــي علــى وجــه الخصــوص .ويبــدأ خوضنــا المعمــق
بمراجعــة األطــر الدوليــة واإلقليميــة لحمايــة المســتهلك القائمــة
بالفعــل ،وهــو مــا يعتبــر نقطــة انطــاق 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
المســتهلك يف موجــز الدليــل االسترشــادي يقــدم إضــاءات
ســريعة إلرشــاد مجتمــع األعمــال وحشــد التأييــد ،بمــا يف ذلــك
قوائــم أســئلة مرجعيــة لتحليــل القوانيــن واللوائــح المحليــة
لحمايــة المســتهلك.

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

يف هــذا القطــاع .ومــن المهــم مالحظــة أن المبــادرات اإلقليميــة
تحتــوي أحكامًــا أكثــر تفصيــا ً مــن نظيرتهــا علــى المســتوى
تخصيصــا لجهــود حشــد
الدولــي ،وتقــدم نقــاط تدَخُــل أكثــر
ً
ً
عرضــا لبعــض المبــادرات الدوليــة
التأييــد .ويوضــح الجــدول ()1
واإلقليميــة الحاليــة يف مجــال حمايــة المســتهلك.
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الجدول رقم  :1األطر الدولية واإلقليمية لحماية المستهلك
نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

المبادرات متعددة األطراف
•إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
لحماية المستهلك يف التجارة اإللكترونية.2
•مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك
.3UNGCP
•القانون النموذجي للتجارة الدولية 4الصادر عن لجنة
األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .،UNCITRAL
•الشبكة الدولية لحماية المستهلك واإلنفاذ . 5ICPEN

•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 ممكن ًا 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 ً
أيضا
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
ً
وأيضا كمصدر معلومات
كمنبر محايد لحل المنازعات،
يعتمد عليه بشأن حماية المستهلك.
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

المبادرات اإلقليمية
•إطار التعاون الجديد لحماية المستهلك (.CPC6 )2017
•الشبكة األوربية للمراكز المعنية بالمستهلك ECC-
.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  ODRكما 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.

9

10
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النُهُج التنظيمية لحماية المستهلك
تختلــف األطــر التنظيميــة لحمايــة المســتهلك اختالفــا كبيــرا مــن
بلــد آلخــر .ومــع ذلــك فــإن جميــع هــذه األطــر تهــدف إلــى تحقيــق
التــوازن بيــن حقــوق ومســئوليات جميــع األطــراف المعنيــة يف
المعامــات اإللكترونيــة .ومــن أجــل تحقيــق فهــم أفضــل لهــذه
الحقــوق وااللتزامــات ،يجــب أوال ًعلــى األعمــال المحليــة فهــم
أيــن تكمــن المســئوليات عــن حمايــة المســتهلك .ويتــم تخصيص
المســئولية لــكل مــن الجهــات التنظيميــة ،المســتهلكين ،قطــاع
الصناعــة ،وخاصــة منصــات التجــارة اإللكترونيــة ،ومتاجــر
اإلنترنــت .وتختلــف المســئوليات يف كل مرحلــة مــن مراحــل
التعامــل -قبــل الشــراء ،الدفــع ،بعــد التســليم .ويســاعد فهــم
القواعــد الخاصــة بــكل مرحلــة القائميــن بحشــد التأييــد لمجتمــع
األعمــال المحلــي يف الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة التخــاذ
القــرارات بشــأن المفاضــات المتاحــة يف ســياق كل نهــج
تنظيمــي.
وعنــد تحديــد المســئوليات تعتمــد بعــض البلــدان اعتمــادًا
أساســيًا علــى المنظومــة القضائيــة (مثلمــا يف شــيلي والواليــات
المتحــدة .)9وتحتــل الطــرق الســليمة لحــل المنازعــات أهميــة
قصــوى يف هــذه الحــاالت .بينمــا تركــز واليــات قضائيــة أخــرى
بشــكل أكثــر علــى التنظيــم الحكومــي أو التنظيــم الذاتــي
لألعمــال ،وتعمــل بعضهــا علــى تمكيــن المســتهلكين بتزويدهــم
بالمعلومــات حتــى يســتطيعوا القيــام باختيــارات أفضــل يف
الســوق .10وتعتبــر الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام -الخــاص آليــة
شــائعة للتغذيــة الراجعــة .ففــي إســبانيا مثــا ًيســتطيع أصحــاب
األعمــال اختيــار التوقيــع الطوعــي وااللتــزام بالمدونــة األخالقيــة
لـــ ( ConfianzaOnlineمنظمــة أهليــة) بقصــد اإلعــان،
معامــات التجــارة اإللكترونيــة ،وآليــات اجتــذاب المســتهلك.
وهــو مــا يربطهــم بمســتوى معيــن مــن الرعايــة التــي يتــم
تحديثهــا أوال ً بــأول وفــق التعديــات القانونيــة .11بينمــا تقــوم

بلــدان أخــرى ،مثــل ماليزيــا ،بإعمــال تنظيــم خــاص للشــركات
المضيفــة التــي تعمــل مــن خــال نمــاذج أعمــال تعتمــد علــى
المنصــات اإللكترونيــة.12
وتوجــد لــدى واليــات قضائيــة كثيــرة قوانيــن ،لوائــح ،أو سياســات
لحمايــة المســتهلك يف المعامــات التقليديــة غيــر اإللكترونيــة.
وتفضــل بعــض الواليــات القضائيــة تطبيــق القوانيــن نفســها
علــى االقتصــاد الرقمــي ،بحيــث تعالــج احتياجــات المســتهلك يف
المعامــات اإللكترونيــة وغيــر اإللكترونيــة معًــا .بينمــا اختــارت
أخــرى وضــع قوانيــن جديــدة تمامًــا للتعامــل مــع االحتياجــات
الخاصــة باالقتصــاد الرقمــي .ومــن األمثلــة الجيــدة علــى ذلــك:
القانــون الكــوري الجنوبــي بشــأن حمايــة المســتهلك يف التجــارة
اإللكترونيــة .13وينبغــي علــى مجتمــع األعمــال المحلــي االهتمــام
مــا بتحديــد جوانــب التجــارة اإللكترونيــة التــي ال يغطيهــا
دائ ً
التنظيــم القانونــي القائــم مثــل :الســلع المقلــدة أو اإلعــان علــى
وســائل اإلعــام االجتماعــي .وهنــاك مجموعة قليلة مــن العناصر
تشــترك فيهــا قواعــد حمايــة المســتهلك التنظيميــة .وتعالــج
هــذه العناصــر المشــتركة احتياجــات المســتهلك يف مختلــف
مراحــل التعامــل الموضحــة يف الشــكل ( .1يتنــاول الدليــل
االسترشــادي الحالــي فيمــا بعــد اثنيــن مــن هــذه العناصــر ،همــا:
حمايــة البيانــات ،والمدفوعــات الشــفافة والمصــد َّق عليهــا).
وعلــى مجتمعــات األعمــال المحليــة محاولــة االســتفادة مــن
نظــم الحمايــة التــي تشــمل المراحــل المختلفــة يف المعامــات،
بســط التعامــات
فهــي تبنــي الثقــة يف التجــارة اإللكترونيــة ،وت ُ ّ
الرقميــة ،وتُدخــل المزيــد مــن المســتهلكين عبــر اإلنترنــت.
وتوضــح بقيــة هــذا القســم طــرق تنــاول الواليــات القضائيــة
المختلفــة لــكل عنصــر مــن عناصــر حمايــة المســتهلكين يف هــذه
المعامــات.
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الشكل  :1العناصر التنظيمية لحماية المستهلك
قبل الشراء
(مرحلة ما قبل التعاقد)

•واجبات اإلفصاح
•اإلعالن

الدفع
(مرحلة التعاقد)

•بنود وشروط المعامالت
•الدفع الشفاف واآلمن
•حماية البيانات

واجبــات اإلفصــاح  :تحــدد كثيــر مــن الواليــات القضائيــة أنــواع
المعلومــات التــي يجــب علــى البائعيــن عبــر اإلنترنــت اإلفصــاح
عنهــا حتــى يتمكــن المســتهلكون مــن االختيــار علــى أســاس
معلومــات كاملــة صحيحــة .ويتــم تصنيــف هــذه المعلومــات عــادة ً
علــى النحــو التالــي )1( :معلومــات عــن منظمــة األعمــال مثــل
اســم التاجــر وعنــوان مقــره ،حســبما تتطلــب القواعــد التنظيميــة
يف االتحــاد األوربــي  )2( .14العالمــة التجاريــة الملزمــة
للمنتجــات ،وبخاصــة يف المنتجــات ذات المخاطــر المرتفعــة
مثــل األغذيــة )3( .اإلفصــاح عــن نتائــج التفتيــش الحكومــي.15
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.
اإلعــان  :اإلعالنــات هــي عــروض يقدمهــا البائعــون إلعــام
واجتــذاب المســتهلكين لمنتــج أو خدمــة مــا .وتضمــن قوانيــن
حمايــة المســتهلك أال تكــون هــذه اإلعالنــات مضللــة .16ومــن
المســائل الرئيســية هنــا معرفــة مــا إذا كانــت القواعــد التنظيميــة
التقليديــة لإلعــان منطبقــة علــى اإلنترنــت ،ففــي كثيــر مــن
الواليــات القضائيــة ،مثــل اليابــان ،17مازالــت قوانيــن اإلعــان
التقليديــة مطبقــة علــى أســواق اإلنترنــت وتضطلــع بإنفاذهــا
نفــس الســلطات .كمــا أدى ازديــاد اإلعــان علــى وســائل اإلعــام
االجتماعــي إلــى إثــارة مســائل قانونيــة مهمــة .فقــد أدخلــت
بعــض الواليــات القضائيــة قواعــد تنظيميــة تصــل إلــى أبعــد مــن
المورديــن التقليدييــن يف التجــارة اإللكترونيــة .ففــي ســنغافورة
علــى ســبيل المثــال أصــدرت هيئــة معاييــر اإلعــان توجيهــات
تتطلــب مــن المســو ّ ِقين ،بمــن فيهــم المشــاهير (أو «الشــخصيات

التسليم
(مرحلة ما بعد التعاقد)

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

ذات النفــوذ») ،اإلفصــاح الكامــل وبلغــة مبســطة عــن عالقتهــم
بالعالمــات التجاريــة التــي يروجــون لهــا أو يعلنــون تحبيذهــم
لمنتجــات معينــة مــن خــال وســائل اإلعــام االجتماعــي.18
وقــد ظهــر حديثًــا تكتيــك جديــد يقــوم علــى مواقــع يغــذي
المســتخدمون محتواهــا  UGCتتضمــن مراجعــات وتصنيفــات
المســتهلكين للمنتَــج ،مثــل موقعــي  Yelpو .TripAdvisor
ومــن الجوانــب المشــتركة فيمــا تتناولــه هــذه المواقــع :الملكيــة
الفكريــة ،خصوصيــة البيانــات ،والقبــول.19
بنــود وشــروط المعامــات  :مثــل أي معامــات أخــرى تخضــع
المبيعــات الرقميــة ألحــكام وشــروط معينــة ،تكــون لهــا نتائجهــا
بالنســبة لحمايــة المســتهلك .ومــن أهمهــا )1( :اإلفصــاح
والشــفافية؛ ( )2الشــروط العادلــة .وهمــا جانبــان مترابطان ألن
أحــكام اإلفصــاح والشــفافية تلــزم التجــار بعــرض البنود والشــروط
«التــي يُرجــح أن تؤثــر يف قــرار المســتهلك بشــأن معاملــة
مــا» .20كمــا يجــب أن تتحقــق ســهولة الوصــول إلــى اإلفصــاح.
ففــي األرجنتيــن مثــاً ،يجــب علــى التجــار توفيــر وصــول واضــح
وشــامل وال لبــس فيــه إلــى الشــروط العامــة .21ولكــن يف الممارســة
العمليــة يمكــن أن تكــون البنــود والشــروط صعبــة الفهــم بالنســبة
للمســتهلكين ،وهــو مــا يمكــن أن يحــد مــن النتيجــة المســتهدفة.
وقــد توصــل تحليــل يف المملكــة المتحــدة إلــى أن  %43مــن
البالغيــن يف انجلتــرا ال يســتطيعون فهــم شــروط جوجــل .22ومــع
ذلــك فــإن قلــة مــن القواعــد التنظيميــة هــي التــي تُلــزِم باســتخدام
لغــة واضحــة ومفهومــة للعمــوم.
ويمكــن لمنظمــات األعمــال االقتــداء بتوصيــات منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة بــأن يتــم اإلفصــاح علــى اإلنترنــت «بلغــة
واضحــة وســهلة الفهــم» .23كمــا يمكــن لمجتمــع األعمــال
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والجهــات التنظيميــة أن تمضــي خطــوة أبعــد بجعــل اإلفصــاح يتــم
باللغــات المحليــة المتعــددة .ورغــم أن هــذا يشــكل عبئًــا أكبــر
علــى أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والبادئــة ،إال
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 األطــراف .24وســوف تتمكــن
جماعــات األعمــال مــن ممارســة حقوقهــا يف هــذا الصــدد مــن
خــال الدعــوة إلــى تعريــف أكثــر انســجامًا للعدالــة.
حــل المنازعــات واالنســحاب  :تتكــرر المنازعــات بيــن التجــار
والمســتهلكين يف التجــارة اإللكترونيــة .وتوجــد آليــات مختلفــة
لحــل هــذه المنازعــات ،ولــكل منهــا مقايضاتهــا وخصائصهــا.
مــا علــى نظــم المحاكــم التقليديــة .فهــي
وال يمكــن االعتمــاد دائ ً
منصــة مــن الواضــح صعوبتهــا بالنســبة للمســتهلكين الراغبيــن
يف الحصــول علــى حقوقهــم يف المعامــات عبــر اإلنترنــت ،بســبب:
تكاليــف التقاضــي ،محدوديــة الحصــول علــى المشــورة القانونيــة
الكافيــة ،التعقيــدات المتعلقــة باالختصــاص القضائــي ،والمــدى
الزمنــي الطويــل الــذي يســتغرقه نظــر الدعــاوى ..وكل هــذا
يعمــل ضــد صالــح المســتهلك .25ولذلــك يمكــن االســتعانة يف
مجــال معامــات التجــارة اإللكترونيــة بشــبكات حــل منازعــات
اإلنترنــت ODRالمقدَّمــة مــن كيانــات عامــة وخاصــة ،كبديــل
أســرع مــن اللجــوء للمحاكــم .26كمــا يشــكل التحكيــم والوســاطة
خياريــن متاحيــن.
ويتوقــف االختيــار األفضــل يف حــل المنازعــات علــى مــدى االعتمــاد
علــى منظومــة القضــاء المحليــة ،ومــدى توفــر المحكَميــن

َ
المفترضــة
المؤهليــن وتكلفــة الوصــول إليهــم ،وســرية األحــكام
عــادة يف حــاالت التحكيــم ،وإمكانيــة الطعــن يف القــرار (ال يمكــن
الطعــن يف قــرارات التحكيــم إال بشــروط محــدودة) .27ويف حالــة
منازعــات العقــود بيــن طرفيــن يخضعــان لواليتيــن قضائيتيــن
مختلفتيــن ،يميــل التحكيــم إلــى معاملــة األطــراف األجنبيــة
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
ومنصفــة لحــل المنازعــات.

حــق االنســحاب /اإللغــاء (فتــرة الســماح بالرجــوع يف
المعاملــة) :نظــرًا لصعوبــة معاينــة المنتجــات يف التجــارة

اإللكترونيــة ،قــد يتعــرض المســتهلكون لتســويق خــادع .وهــو مــا
دعــا بعــض الجهــات التنظيميــة إلــى منــح المســتهلكين حــق إلغــاء
أوامــر الشــراء ،والــذي قــد يشــار إليــه بحــق االنســحاب أو فتــرة
الرجــوع .ويختلــف طــول هــذه الفتــرة بيــن الواليــات القضائيــة:
 14يومًــا يف االتحــاد األوربــي 7 ،29أيــام يف الصيــن 5 ،30أيــام يف
ســنغافوره ،و 10أيــام يف ماليزيــا .31كمــا حــددت بعــض الجهــات
التنظيميــة حـدًا أدنــى لقيمــة الصفقــة لممارســة حــق االنســحاب،
وهــو  25دوالرًا علــى المســتوى الفيدرالــي يف الواليــات المتحــدة.
كذلــك أدخلــت بعــض الواليــات القضائيــة اســتثناءات معينــة مــن
حــق االنســحاب :الســلع ذات الطابــع الشــخصي ،الســلع القابلــة
للتلــف ،أو ذات المحتــوى الرقمــي .32ويســاعد وضــوح األحــكام
الخاصــة باالنســحاب يف حمايــة كل مــن المســتهلكين ومجتمــع
األعمــال المحلــي بخفــض حجــم المنازعــات .كمــا أنــه يقلــل
العــبء الملقــى علــى المحاكــم.

تطبيق وإنفاذ حماية المستهلك
بينمــا تتخــذ المعامــات التجاريــة طابعًــا دوليًــا متزاي ـدًا ،مــازال
اإلنفــاذ القانونــي محليًــا .كمــا تواجــه التحديــات كل األطــراف
المعنيــة الباحثيــن عــن إنفــاذ ســليم لقوانيــن حمايــة المســتهلك.
وحتــى مــع اإلعــان الســليم واإلفصــاح عــن القواعــد والشــروط،
تتســبب االختالفــات اللغويــة والثقافيــة يف تعقيــد التطبيــق
واإلنفــاذ ،فمــا يفهمــه النــاس يف ســوق محليــة أو إقليميــة لــن
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
قــدرة التوقــع الكامــل الحتياجــات المســتهلكين .باإلضافــة إلــى
ذلــك ال يعــرف مســتهلكون كثيــرون أيــن يقدمــون شــكاواهم عنــد
حــدوث منازعــة دوليــة.
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وعنــد اتفــاق األطــراف المتعاقــدة علــى إجــراء ترجمــات لوثيقــة
معينــة (مثــل أحــكام وشــروط المعامــات) ألغــراض عمليــات
إنفــاذ القانــون والقضــاء ،فــإن هــذا يمكــن أن يكــون مكلفًــا
ويســتغرق وقتًــا طويــاً .كمــا أن انخفــاض درجــة التعــاون بيــن
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  ODRيف بيــرو مثاال ً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
نحــو اســتباقي.33

األطر المؤسسية ذات الصلة بحماية المستهلك
يعتبــر التحديــد الواضــح لســلطات اإلنفــاذ والتطبيــق مــن
التحديــات الرئيســية التــي تبــرز داخــل األطــر المؤسســية
لحمايــة المســتهلك .ففــي الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة،
تضطلــع بحمايــة المســتهلك جهــة منظ ِمــة مركزيــة أو وزارة
34
واحــدة بعينهــا تتمتــع بصالحيــات تشــريعية ورقابيــة واســعة
ويمكــن لهــذا النهــج المركــزي أن يقلــل إلــى أدنــى حــد مــن
تداخــل الصالحيــات التنظيميــة ،والمحافظــة علــى تناغــم
السياســات العامــة ،والحــد مــن الصراعــات المحتمــل وقوعهــا
بيــن الــوكاالت المختلفــة .35ومــن أمثلــة هــذا النهــج :مؤسســة
المعنــي بحمايــة المســتهلك يف الدنمــارك،
"أميــن المظالــم"
ّ
وزارة الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي يف
المغــرب ،ومفوضيــة المســتهلكين الوطنيــة يف جنــوب أفريقيــا.

ويالحــظ أنــه بســبب االرتبــاط الوثيــق بيــن سياســة المنافســة
وحمايــة المســتهلك 36تكــون الجهــات التنظيميــة الخاصــة بحماية
المســتهلك هــي نفســها الجهــات المخولــة بتنظيــم المنافســة.37
وقــد تبنــت بعــض الواليــات القضائيــة المزيــد مــن النهــج
الق ِطاعــي ،الــذي يتيــح للجهــات التنظيميــة تكويــن خبــرة أعمــق
يف القطــاع الــذي تنظمــه ،وبالتالــي االســتجابة لالحتياجــات
التنظيميــة الخاصــة بهــا .وهــو النمــوذج الــذي تتبعــه أســتراليا
والنرويــج .38وأيًــا كان النهــج المســتخدم فــإن االعتبــار الرئيســي
المشــترك -بالنســبة لمجتمــع األعمــال المحلــي -هــو وضــوح
المســئوليات والواجبــات الخاصــة بــكل جهــة تنظيمــة.

نظرة قانونية معمقة – حماية البيانات
يُطلــق علــى البيانــات أحيانًــا "وقــود" االقتصــاد الرقمــي ،حيــث
أصبحــت ســلعة عالميــة رئيســية يتــم اســتخدامها ومعالجتهــا
وتبادلهــا وتحليلهــا بأحجــام هائلــة لدعــم المحتــوى الرقمــي
والســلع والخدمــات .ومــن ثــم تكــون حمايــة البيانــات مهمــة
لــكل مــن األفــراد الذيــن يشــترون الســلع والخدمــات إلكترونيًــا،
والشــركات التــي تشــتري أو تبيــع أو تقــدم الخدمــات عبــر
اإلنترنــت ،وذلــك مــن زاويــة حمايــة البيانــات المتداولــة يف هــذه
المعامــات.
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
مختلفــة يجــب تنظيمهــا اعتمــادًا علــى نمــوذج األعمــال الخــاص
بهــا.

وتقــدم النظــرة المعمقــة الحاليــة علــى األطــر الحاكمــة لحمايــة
البيانــات ،بعــض األمثلــة التوضيحيــة علــى الممارســات
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 النُهُــج 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
القوانيــن واللوائــح المحليــة القائمــة لحمايــة البيانــات.
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األطر الدولية واإلقليمية لحماية البيانات
تختلــف األطــر القانونيــة لحمايــة البيانــات مــن بلــد آلخــر ،األمــر
الــذي يخلــق صعوبــة يف فهــم القواعــد المعمــول بهــا عنــد النشــاط
يف أســواق متعــددة .وغالبًــا مــا تواجــه الشــركات المعتمــدة علــى
واردات وصــادرات البيانــات تكاليــف متزايــدة لالمتثــال ،أو عــدم
طرِحــت مبــادرات
قــدرة علــى العمــل يف أســواق بعينهــا .وقــد ُ
دوليــة لتحقيــق االتســاق بيــن األطــر الوطنيــة القائمــة ،ومــع ذلــك
لــم تتجــاوز المبــادرات وضــع مبــادئ عامــة.
وعلــى المســتوى اإلقليمــي ،تحــاول القواعــد أن تكــون أكثــر
وضوحًــا ،لكنهــا تظــل تعانــي مــن عــدم القــدرة علــى تحقيــق
التجانــس الكامــل .وقــد بــدأت التجمعــات اإلقليميــة يف العمــل
الجماعــي لتوحيــد القواعــد الخاصــة بحمايــة البيانــات .فمثــا ًبــدأ

منتــدى التعــاون االقتصــادي لبلــدان آســيا والمحيــط الهــادي،
أبيــك ،APEC -واالتحــاد األوربــي ،يف اتخــاذ خطــوات فعليــة
لتوحيــد الشــهادات المتبادلــة ،مثــل التصديــق علــى االتفاقيــة
المرجعيــة عــام  .201439وقــد لقــي نظــام الشــهادات هــذا الترحيــب
مــن الجهــات التنظيميــة وجماعــات حشــد التأييــد لألعمــال (انظــر
دراســة الحالــة التاليــة) .وبينمــا ال يــزال مــن غيــر الواضــح مــا
إذا كان ومتــى ســيبدأ تطبيــق هــذا البرنامــج رســميًا ،يبــدو أن
شــهادات "أبيــك" ســوف تســرع وتقلــل تكلفــة الشــهادات يف ظــل
القواعــد الملزمــة للشــركات يف االتحــاد األوربــي. EU BCR 40
ويعتبــر هــذا الجهــد المبــذول لربــط النظــم اإلقليميــة نموذجًــا
جيــدًا للتعــاون بيــن األقاليــم.

يمكــن لمجتمعــات األعمــال المحليــة أن تنشــط يف دعــوة الحكومــات لتيســير تدفــق البيانــات عبــر الحــدود .ويمكــن
أن يتــم هــذا مــن خــال ائتــاف بيــن اتحــادات األعمــال يف واليــات قضائيــة مختلفــة ،كمــا حــدث يف توســيع قواعــد
الخصوصيــة يف التعــاون االقتصــادي عابــر الحــدود يف نطــاق منتــدى بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي  .CBPRsوقــد
تــم إدخــال إطــار الخصوصيــة لبلــدان الرابطــة لوضــع قواعــد ومعاييــر حمايــة البيانــات لتيســير نقــل البيانــات عبــر
الحــدود يف آســيا والمحيــط الهــادي .وهــو يضــم إطــارًا واح ـد ًا مــن المبــادئ وإرشــادات التنفيــذ (الضمانــات األمنيــة
علــى ســبيل المثــال) ويســمح لإلحــدى وعشــرين دولــة األعضــاء فيــه باعتمــاد إطــار الخصوصيــة ،مــع المرونــة يف
كيفيــة القيــام بذلــك .ويمكــن للشــركات العاملــة يف نطــاق هــذا التجمــع اإلقليمــي أن تكــون ســباقة يف تأكيــد التزامهــا
بإطــار عمــل الخصوصيــة مــن خــال تبنــي قواعــد الخصوصيــة عبــر الحــدود لمنتــدى التعــاون االقتصــادي آلســيا
والمحيــط الهــادئ التــي أقرهــا قــادة المنتــدى يف عــام  .2011ومــازال االلتــزام بهــذه القواعــد طوعيًــا لكنهــا تلقــى تأييـد ًا
قويًــا مــن مجتمعــات األعمــال .ويمكــن لقواعــد الخصوصيــة المذكــورة أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص للمشــروعات
المحليــة المعتمــدة علــى نقــل البيانــات عبــر الحــدود ولكنهــا ال تملــك المــوارد الكافيــة لتصميــم برامــج الخصوصيــة
الخاصــة بهــا كمــا هــو الحــال يف اقتصــادات بلــدان رابطــة جنــوب شــرق آســيا حيــث تمثــل المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة  %96مــن حجــم أعمالهــا.
ويف أواخــر  2016قامــت ثمانــي جماعــات أعمــال كبــرى ،تمثــل مئــات المشــروعات حــول العالــم ،بإصــدار إعــان
مشــترك عبــرت فيــه عــن دعمهــا لنظــام قواعــد الخصوصيــة يف المنتــدى ،ودعــت البلــدان اإلحــدى والعشــرين
األعضــاء إلــى توســيع المشــاركة فيــه ،مــن الــدول األعضــاء والقطــاع الخــاص .وكان لهــذا اإلعــان أثــره حيــث تشــترك
يف البرنامــج اآلن ســتة اقتصــادات ويتوقــع أن ينضــم المزيــد.
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دراسة حالة:
إطار الخصوصية يف منتدى التعاون االقتصادي يف آسيا والمحيط الهادي
تعمــل االتفاقيــات التجاريــة علــى تقويــة االرتبــاط بيــن التجــارة الدوليــة ومســائل االقتصــاد الرقمــي ،بمــا يف ذلــك حمايــة البيانــات.41
وعلــى العكــس مــن المبــادرات المتعلقــة بالخصوصيــة ،ال تفــرض االتفاقيــات التجاريــة التزامــات إيجابيــة مهمــة .وإنمــا هــي
تهــدف ،بــدال ًمــن ذلــك ،إلــى تحقيــق التــوازن بيــن قوانيــن حمايــة البيانــات واالعتبــارات التجاريــة .وقــد ســاندت الواليــات المتحــدة
هــذا النهــج ،وســرعان مــا أصبــح هــو المعيــار ،كمــا يتضــح مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة،
واالتفاقيــة الشــاملة والتقدميــة للشــراكة عبــر المحيــط الهــادي ( CPTPPاالتفاقيــة التــي جــاءت ضمــن تطبيقــات الشــراكة عبــر
المحيــط الهــادي)  ،وأخيــرًا اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة بيــن ســنغافوره وســريالنكا  .ويمكــن إلدخــال أحــكام البيانــات يف
االتفاقيــات التجاريــة أن يحــد مــن التصــرف االنفــرادي للــدول يف معالجــة مســألة حمايــة البيانــات ،وهــو مــا يتطلــب مــن الحكومــات
تحقيــق التــوازن بيــن طائفــة واســعة وصعبــة التعامــل مــن السياســات العامــة ،مثــل حمايــة البيئــة وخفــض الرســوم الجمركيــة.
ويوجــز الجــدول رقــم  2الوثائــق واألدوات العالميــة واإلقليميــة والثنائيــة القابلــة للتطبيــق يف مجــال حمايــة البيانــات.

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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الجدول  :2األطر الدولية واإلقليمية لحماية البيانات
نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

المبادرات متعددة األطراف
•المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بشأن الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر
44
الحدود
•اتفاقية حماية األفراد لدى المعالجة اآللية للبيانات
الشخصية.45

•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
الهادي.CPTPP46
•منتدى التعاون االقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي
.APEC47
•اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن اإلنترنت وحماية
البيانات الشخصية.48
•القانون التكميلي لحماية البيانات للمجتمع االقتصادي
لدول غرب أفريقيا.49
•اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا الشمالية (محل إعادة
50
التفاوض)

•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 مثال ً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
الجنوبية.51

•بدأت اتفاقيات التجارة الثنائية تتضمن أحكامًا تتعلق
مباشرة ً بالتدفق اإللكتروني للمعلومات ،مثل االتفاقية
المذكورة ،وهو ما يفيد يف التغذية بالمعلومات للمواقف
التي يتخذها مجتمع األعمال محليًا ،وكذلك فيما يتعلق
باالتفاقيات المستقبلية.
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النُهُج التنظيمية لحماية البيانات
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وتضطلــع الواليــات القضائيــة المختلفــة بتنظيــم حمايــة البيانــات
علــى نحــو متبايــن مــن حيــث نطــاق التنظيــم وبــؤرة تركيــزه.
فقــد تبنــت بعــض البلــدان ،مثــل اليابــان وغانــا واالتحــاد
األوربــي ،قواعــد تنظيميــة شــاملة تغطــي كل األنشــطة المتعلقــة
بالبيانــات تحــت أداة قانونيــة واحــدة .بينمــا تنظــم بلــدان أخــرى،
مثــل الواليــات المتحــدة ،كل قطــاع علــى حــدة .52وكذلــك كوريــا
الجنوبيــة حيــث توجــد قوانيــن مختلفــة تطبــق علــى تكنولوجيــا
المعلومــات ،المعامــات الماليــة ،واإلفصــاح عــن معلومــات
جــا
االئتمــان الشــخصية .53وبينمــا تنتهــج البرازيــل حاليًــا نه ً
قطاعيًــا مماثــاً ،هنــاك مشــروعا قانونيــن تحــت النظــر يمكــن
أن ينقــا البرازيــل نحــو إطــار أوســع لحمايــة البيانــات.54
ويمكــن أن تختلــف القواعــد التنظيميــة ً
أيضــا حســب حساســية
البيانــات (كمــا يف االتحــاد األوربــي وروســيا حيــث تطبَــق قيــود
أكثــر صرامــة علــى البيانــات الحساســة) ،أو حســب القــدرة
وأثــر البيانــات علــى الكيانــات (يف أســتراليا ال تخضــع لقانــون
الخصوصيــة الشــركات التــي يبلــغ حجــم أعمالهــا ســنويًا 3
مالييــن دوالر أســترالي فأقــل) ، 55أو لفئــات محــددة مــن الســكان
(علــى ســبيل المثــال قانــون حمايــة األطفــال رقــم  26لســنة 2003
يف نيجيريــا الــذي يحمــي خصوصيــة األطفــال تحــت  18ســنة).
وأخي ـرًا فــإن بعــض الواليــات القضائيــة ذات القواعــد التنظيميــة
القويــة لحمايــة البيانــات ،مثــل النظــام العــام لحمايــة البيانــات
يف االتحــاد األوربــي  ،GDPRتركــز أكثــر علــى المســتهلك وتمنــح
المســتهلكين طيفًــا واســعًا مــن الحقــوق والقــوة.56
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خاصــا
يجــب علــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يوجــه اهتمامًــا
ً
لقواعــد حمايــة البيانــات التنظيميــة .وتصــدر بلــدان كثيــرة
حاليًــا قوانيــن وقواعــد تنظيميــة يف هــذا المجــال ،وســتؤدي
االســتفادة مــن القواعــد المناســبة إلــى مســاعدة جماعــات
حشــد التأييــد لألعمــال يف التعــاون مــع صنــاع السياســات العامــة
وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة العتمــاد النهــج المناســب .كمــا
يمكــن لألعمــال اســتخدام القواعــد التنظيميــة القويــة لحمايــة
البيانــات يف رفــع ســمعة منتجهــا ،األمــر الــذي يبنــي الثقــة مــع
المســتهلكين والمســتخد ِمين .وإذا كانــت نظــم حمايــة البيانــات
تتســم بالتعقيــد غالبًــا ،فــإن الموضوعــات التــي ســتناقش فيمــا
بعــد ســوف تســاعد يف إرشــاد مجتمــع األعمــال المحلــي يف الفهــم
المتعمــق لهــذا المجــال القانونــي الناشــئ.

ويف الممارســة العمليــة ،يمكــن أن تحتــوى نظــم حمايــة البيانــات
جــا مــن األدوات مثــل األحــكام الدســتورية ،القوانيــن ،القواعد
مزي ً
57
التنظيميــة واللوائــح التنفيذيــة ،والمعاييــر  .وبغــض النظــر عــن
النصــوص القانونيــة ،هنــاك عناصــر تنظيميــة مشــتركة تشــمل
كال ً مــن االلتزامــات الحاكمــة لمراحــل دورة حيــاة البيانــات
(الجمــع والمعالجــة ،التخزيــن ،النقــل ،والتصــرف) وكذلــك
االلتزامــات األعــم (االســتجابة إزاء انتهــاك البيانــات ،تطبيــق
القوانيــن المحليــة علــى أصحــاب المشــروعات خــارج الحــدود،
وحقــوق األفــراد المتداولــة بياناتهــم) .58ويوضــح الشــكل  2هــذه
العناصــر ويشــرحها بالتفصيــل.
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النُهُج التنظيمية المطبقة على المراحل المختلفة يف دورة حياة البيانات
الجمــع والمعاينــة  :تقتضــي الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة أن
تكــون الشــركات التــي تجمــع وتعالــج البيانــات يف مســار عملياتهــا
تتمتــع بأســس صلبــة للقيــام بهــذا ،بمــا يف ذلــك موافقــة مــن
تتناولهــم البيانــات .وكانــت مصــر أوائــل  2018علــى وشــك االنتهــاء
مــن صياغــة مســودة قانــون ســيدرج شــرط الموافقــة والقواعــد
العامــة لحمايــة البيانــات يف التشــريع المصــري .59وتتحــرك
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،
روســيا ،اليونــان ،الصيــن ،ماليزيــا ،وأســتراليا .60وقــد أوضحــت
مشــروعات كثيــرة ،خاصــة تلــك الناشــطة يف أكثــر مــن بلــد ،أن
متطلبــات توطيــن البيانــات تشــكل عبئًــا ماليًــا علــى المــوارد
المحــدودة المتاحــة لهــا فعليًــا .ومــن الممكــن أال تشــجع هــذه
المتطلبــات القيــام بالعمليــات التــي تعتمــد علــى تدفــق البيانــات

الدوليــة .ففــي عــام  2013علــى ســبيل المثــال ق ُـد ّ ِرت تكاليــف بنــاء
مراكــز البيانــات يف البرازيــل وشــيلي بـــ  60,3مليــون و  43مليــون
دوالر أمريكــي علــى التوالــي .61وكمــا أوردنــا ســابقًا تتضمــن
بعــض االتفاقيــات التجاريــة الدوليــة اليــوم أحكامًــا للتغلــب علــى
متطلبــات توطيــن البيانــات ،ويجــب علــى مجتمــع األعمــال أن
يوجــه بــؤرة حشــد التأييــد نحــو دعــم هــذا االتجــاه.
نقــل البيانــات  :تقي ِّــد الواليــات القضائيــة ،بدرجــات مختلفــة،
نقــل البيانــات عبــر الحــدود .ويف بعــض الحــاالت يُســمح بالنقــل
لمــرة واحــدة أو باســتثناءات مســتمرة .وتعتبــر اســتثناءات
المــرة الواحــدة (إلتمــام التعاقــدات مثــا ً) أكثــر شــيوعًا .62أمــا
االســتثناءات المســتمرة فتتــم حالــة بحالــة ،وتتطلــب غالبًــا
تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك درجــة كافيــة يف حمايــة البيانــات.
ويتــم نقــل البيانــات عــادة بواســطة واليــة مختصــة بتلقــي
البيانــات وفــق أحــد النُهُــج األربعــة التاليــة ،بنتائجهــا المتباينــة
علــى مجتمــع األعمــال المحلــي والحكومــات المصـد ّ ِرة للبيانــات.

1.1تقييــم مــا إذا كانــت القوانيــن المحليــة للبلــدان المصــدرة للبيانــات كافيــة :يضــع نهــج الكفايــة العــبء األكبــر علــى كاهــل القطــاع
العــام.
2.2تقييــم مــا إذا كانــت آليــات المراجعــة المســتقلة لمشــروع مــا كافيــة ،مثــل القواعــد الملزمــة للشــركات  BCRيف االتحــاد األوربــي
واليابــان وقواعــد الخصوصيــة يف التعــاون االقتصــادي عابــر الحــدود يف بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي  :APEC CBPRsالنهــج
الملــزم للشــركات التــي تضــع عبئًــا كبي ـرًا علــى القطــاع الخــاص.
3.3التقييم المبني على الحمايات التعاقدية :نهج العقود النموذجية ،ونادرًا ما يستخدَم.
4.4تقييم الموافقة الفردية على نقل البيانات :نهج الموافقة ،والذي يضع العبء األكبر على القطاع الخاص إلظهار الموافقة
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كان النهجــان األوالن مــن النُهُــج األربعــة همــا األكثــر تطبيقًــا،
وإن اختلــف التطبيــق مــن واليــة قضائيــة ألخــرى ،فاألطــراف
المعنيــة الموجــودون يف نطــاق واليــة قضائيــة ذات قوانيــن
ضعيفــة لحمايــة البيانــات قــد يفضلــون نهــج األحــكام الملزمــة
للشــركات .كمــا يمكــن أن يكــون نهــج العقــود النموذجيــة خيــارًا
ً
أيضــا ،ولكــن بدرجــة أقــل (يف االتحــاد األوربــي فقــط حتــى اآلن)
وهــو يعتمــد علــى التطبيــق الكامــل للعقــود .64وبالمقابــل فــإن
األطــراف المعنيــة الموجوديــن يف نطــاق واليــة قضائيــة ذات
أحــكام قويــة يف حمايــة البيانــات قــد يطالبــون حكوماتهــم بالبحــث
عــن «مزايــا مالئمــة» يف واليــات قضائيــة أخــرى تســاعد يف تبســيط
نقــل البيانــات بوجــه عــام .ويوضــح الجــدول  3جوانــب القــوة
والضعــف يف كل نهــج.

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
كثيــرة لتخزيــن البيانــات لضمــان المســح التــام لــكل البيانــات
ذات الصلــة .كمــا قــد تحتــاج المشــروعات إلــى االســتعانة
بمديريــن لحفــظ الســجالت لضمــان التصريــف التــام واآلمــن،
خاصــة بالنســبة للبيانــات المخزنــة يف خدمــات ســحابية
 .cloud services65ويجــب علــى جماعــات حشــد التأييــد أن
تراعــي األعبــاء المختلفــة الملقــاة علــى عاتــق مجتمــع األعمــال
المحلــي بمقتضــى النصــوص القانونيــة المعالجــة للتصريــف،
ودعــم أفضــل النُهُــج بالنســبة الحتياجــات الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة واألكبــر ً
أيضــا.

الجدول  :3نُهُج إدارة نقل البيانات عبر الحدود
المدخل
الكفاية

جوانب القوة

الحدود

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

• تسبب صعوبة كبيرة للواليات القضائية
غير الكافية

•تعزيز التشغيل البيني واالتساق.

•بذل الجهد لتحقيق تأقلم الواليات
القضائية مع النُهُج المختلفة لحماية
البيانات.

•«قائمة بيضاء» شفافة ومفتوحة.

•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.
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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

الموافقة

•حل سريع وسهل ألنواع معينة من
المعامالت.

• غير مالئمة لكثير من المعامالت
المعاصرة.

•ال تحتاج إلى تحليل أو مراجعة تفصيلية.

•اختالف التفسيرات للموافقة والتعرض
للشكاوى والمنازعات.

•انخفاض عبء االمتثال بالنسبة لألعمال.

•إمكانية عدم اإلنصاف حينما يكون هناك
فارق كبير يف موازين القوة بين األطراف.
•إمكانية زيادة التشتت بدال ً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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النُهُج التنظيمية الشاملة
بينمــا تختــص االعتبــارات التنظيميــة المذكــورة أعــاه بالمراحــل
المختلفــة مــن دورة حيــاة البيانــات ،تنطبــق المســائل التاليــة
علــى كل دورة الحيــاة ولهــا طابــع أوســع.
التســجيل واإلبــاغ  :يتــم إلــزام الكثيــر مــن األعمــال المنخرطــة
يف دورة حيــاة البيانــات أن تقــوم بالتســجيل لــدى جهــة تنظيميــة
محليــة ،أو تقــوم باإلبــاغ عــن األنشــطة .وبينمــا تتبايــن هــذه
خاصــا للمشــروعات
المتطلبــات ،إال أنهــا يمكــن أن تشــكل تحديًــا
ً
الصغيــرة والمتوســطة والبادئــة .ومــن أنــواع هــذه المتطلبــات
إبــاغ الســلطات المحليــة المعنيــة بحمايــة البيانــات .66ففــي
غانــا يجــب علــى وحــدات التحكــم ومعالجــة البيانــات إبــاغ لجنــة
حمايــة البيانــات بــدءًا مــن نــوع البيانــات التــي لــدى المنشــأة
وانتهــاء ً بطبيعــة المعالجــة التــي تضطلــع بهــا .67وكمــا يف بلــدان
األخــرى يمكــن أن تكــون الرســوم كبيــرة حيــث تبلــغ يف غانــا 750
ســيدي أي مــا يعــادل  167دوالر أمريكــي.
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
هــو مطبــق يف قانــون الخصوصيــة األســترالي .68كمــا يمكــن
تطبيــق االلتزامــات التنظيميــة تدريجيًــا بحســب القــدرة .ويمكــن
أن يتضمــن هــذا مهلــة أطــول لتطبيــق التزامــات معينــة حســب
حجــم المشــروعات.
ويف بعــض الحــاالت يحِــل تصديــق الطــرف الثالــث محــل التســجيل
الحكومــي الرســمي .وهــو مــا يتطلــب تطبيــق نهــج القواعــد
الملزمــة للشــركات (القواعــد الملزمــة للشــركات  BCRيف
االتحــاد األوربــي وقواعــد الخصوصيــة يف التعــاون االقتصــادي عابــر
الحــدود يف بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي .)APEC CBPRs
مشــغل
ويتطلــب هــذا النهــج دفــع رســوم تطبيــق ســنوية ل ُ
مشــروع وخدمــات تصديــق الطــرف الثالــث .وممــا يعيــب هــذا
النهــج :المــدى الزمنــي الطويــل الــذي يســتغرقه ( 18شــهرًا يف
المتوســط للحصــول علــى شــهادة االتحــاد األوربــي) ،وبخــاف
ذلــك فإنــه نهــج يتســم باالنســيابية.
االســتجابات إزاء انتهــاك البيانــات  :مــن أجــل بنــاء نظــام
يتصــدى ويقلــل أضــرار انتهــاك البيانــات ،فــرض الكثيــر مــن
الواليــات القضائيــة التزامــات تتعلــق بــإدارة المخاطــر واالســتجابة
للحــوادث .وتميــل اللوائــح التنفيذيــة إلــى تغطيــة إجــراءات

التنظيــم والمتابعــة واالســتجابة للحــوادث .فعلــى ســبيل
المثــال تقتضــي بعــض البلــدان ،مثــل االتحــاد األوربــي والصيــن
والمكســيك والفلبيــن ،تأســيس وحــدة أو تعييــن موظفيــن
مختصيــن بحمايــة البيانــات  .DPOsكمــا قــد يتــم فــرض شــروط
أكثــر صرامــة علــى بعــض المنظمــات (مثــل تلــك التــي تــدور
معظــم أعمالهــا األساســية حــول معالجــة واســعة النطــاق لبيانــات
شــخصية حساســة) ،كمــا قــد يُشــترط امتــاك موظفــي حمايــة
البيانــات لـــ "معرفــة خبيــرة" بقوانيــن حمايــة البيانــات .69ولكــن
يوجــد نقــص يف مســئولي حمايــة البيانــات علــى هــذا المســتوى،
فتضطــر الشــركات إلــى إســناد دورهــم إلــى مــزوِّد خاجــي ،ممــا
70
يزيــد التكلفــة كثيــرًا
المتابعــة  :تحتــل المتابعــة الكفــؤة مكانــة أساســية الكتشــاف
انتهــاك البيانــات يف مراحــل مبكــرة .وقــد تبنــت بعــض الواليــات
القضائيــة مدخــل مبنــي علــى المخاطــر ،يضطلــع بتدابيــر للحــد
منهــا حســب مســتوى التعــرض للخطــر .ففــي المكســيك علــى
ســبيل المثــال يُطلــب مــن الشــركات إجــراء تحليــل للمخاطــر.71
االســتجابة للحــوادث  :وهــي تشــمل التدابيــر التــي ســتحتاجها
الحكومــات أو أصحــاب المشــروعات عنــد حــدوث انتهــاك للبيانــات.
72
وقــد اقتضــت بعــض النظــم القانونيــة اإلبــاغ ،مثلمــا يف المكســيك
والواليــات المتحــدة .73وتوجــد اختالفــات هنــا فيمــا يتعلــق
بالتخصيــص والتغطيــة ،لكنهــا تتفــق بوجــه عــام يف المكونــات اآلتيــة:
( )1مــن يجــب أن يمتثــل للقانــون مثــل الشــركات أو الكيانــات
العامــة؛ ( )2النطــاق الــذي تغطيــه المعلومــات؛ ( )3تعريــف
انتهــاك البيانــات؛ ( )4متطلبــات اإلبــاغ مثــل التوقيــت وطريقة
اإلبــاغ؛ ( )5االســتثناءات مثــل المعلومــات المشــفرة. 74
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 عــادة ً قــدرة تفاوضيــة كافيــة لتشــكيل سياســات
الشــركات .وكمــا ذكــر ســابقًا فــإن بعــض نظــم حمايــة البيانــات
األكثــر تأثيــرًا ،خاصــة مثــل النظــام العــام لحمايــة البيانــات يف
االتحــاد األوربــي( 75انظــر الشــكل رقــم  ،)3تتبنــى مدخــل
مركزيــة المســتهلك إزاء حمايــة البيانــات ،وتمنحــه حقوقًــا
واســعة النطــاق .وقــد أصبــح هــذا النظــام األوربــى نموذجًــا
للواليــات القانونيــة األخــرى المتطلعــة إلضفــاء المركزيــة علــى
آليــات اإلنفــاذ وأطــر حمايــة البيانــات.
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الشكل  :3حقوق المسجلة بياناتهم يف التنظيم العام لحماية البيانات يف االتحاد األوربي

الحق يف اإلبالغ

الحق يف الحصول
على إبالغ عن جمع
واستخدام البيانات
الشخصية للمسجلين

الحق يف طلب تقييد
استخدام البيانات
الشخصية.

الحق يف تقييد
المعالجة

الحق يف النفاذ

الحق يف النفاذ إلى
البيانات الشخصية
والمعلومات المكملة
عن المسجلين

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

الحق يف قابلية نقل
البيانات

الحق يف المصادقة

الحق يف المسح

الحق يف تصحيح أو
إكمال البيانات غير
الدقيقة أو الناقصة،
دونما إبطاء

حق المسجلين يف مسح
بياناتهم الشخصية

الحق يف اعتراض
التسويق المباشر
والمعالجة يف ظروف
محددة.

الحق يف عدم الخضوع
التلقائي لصنع قرار
معين.

الحق يف االعتراض

اتخاذ القرار اآللي

)Source: New Markets Lab (2018
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يمكــن أن تــؤدي بعــض الحقــوق إلــى تحفيــز المنافســة يف الســوق،
ويشــمل ذلــك أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
ففــي البرازيــل 76يناقَــش مشــروع قانــون الــذي يســمح للشــركاء
يف البيانــات بطلــب نقــل البيانــات ،أي تحويــل نســخة مــن بياناتهــم
مباشــرة مــن وحــدة تحكــم إلــى أخــرى .ويكــون النقــل الســلس
للبيانــات ممكنًــا مــن خــال قابليــة تبــادل المعلومــات بيــن
المواقــع والمنصــات المختلفــة ،مــا قــد يشــجع الداخليــن الجــدد
مليــن
لألســواق وزيــادة المنافســة علــى خدمــة العمــاء المحت َ
الذيــن ال يرغبــون يف إعــادة إدخــال بياناتهــم .77
نطــاق التخصــص القضائــي المحــدد  :يوجــد ميــل متزايــد
لــدى الجهــات التنظيميــة لتطبيــق القوانيــن المحليــة علــى
مشــروعات التجــارة اإللكترونيــة األجنبيــة التــي تتعامــل مــع

مقيميــن محلييــن ،ويطلــق علــى هــذه الممارســة :االمتــداد
خــارج الحــدود .ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى زيــادة أخــرى يف
تكلفــة امتثــال الشــركات .78ففــي اليابــان يُطب َّــق قانــون حمايــة
البيانــات علــى الكيانــات األجنبيــة التــي تجمــع أو جمعــت بالفعــل
معلومــات شــخصية عــن أي فــرد مقيــم يف اليابــان .79وهكــذا يكون
علــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يضــع يف اعتبــاره جملــة مــن
القوانيــن والقواعــد التنظيميــة وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تحكــم
جِلت بياناتهــم
ســ ّ
حمايــة البيانــات ،حســب مــكان إقامــة مــن ُ
ومراحــل دورة حيــاة البيانــات التــي اشــتركوا فيهــا .ومــن الممكــن
أن تضغــط جماعــات حشــد التأييــد مــن أجــل نهــج موحــد لنقــل
البيانــات عبــر الحــدود وتحقيــق قــدر أكبــر مــن التجانــس علــى
المســتوى الدولــي.

تطبيق وإنفاذ حماية البيانات
يمثــل إنفــاذ حمايــة البيانــات تحديًــا مســتمرًا .حيــث يبــرز جانبــان
خاصــان يف اإلنفــاذ ،همــا العقوبــات الثقيلــة ،وحــق القطاعــات
الخاصــة يف المطالبــة بالتعويــض .فمــن المهــم بالنســبة للجهــات
التنظيميــة المحبــذة للعقوبــات الثقيلــة ،وكذلــك لمجتمــع
األعمــال الخاضــع لهــا ،االعتــراف بالســلبيات المحتملــة .ففــي
االتحــاد األوربــي مثــا ً يمكــن أن يــؤدي خــرق قانــون حمايــة
البيانــات إلــى توقيــع غرامــات تصــل إلــى  %4مــن حجــم األعمــال
الدوليــة الســنوي ،أو توقيــع عقوبــات جنائيــة كمــا هــو مطبــق
يف اليابــان والفلبيــن والمكســيك 80وهكــذا فإنــه بينمــا قــد تكــون
العقوبــات الثقيلــة دافعــة المتثــال الشــركات لقوانيــن حمايــة
البيانــات ،فإنــه يمكــن أن تــؤدي يف الوقــت نفســه إلــى "المفاضلــة
بيــن المحاكــم"  81ومــن ثــم نفــي األثــر الــرادع للغرامــات الثقيلــة.
كمــا أن لهــذه التدابيــر أثرهــا المجحــف علــى المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ،والتــي ال تملــك القــدرات المتاحــة لــدى
لشــركات متعــددة الجنســيات ،حتــى تتمكــن مــن تعديــل شــروط
الخدمــات اســتجابة ً للتغييــرات القانونيــة .ويف حــاالت أخــرى يقــر
مســئولو اإلنفــاذ أنفســهم (يف الصيــن مثــا ً) بفداحــة الغرامــات
وضــرورة تطبيــق بدائــل أقــل صرامــة ،مثــل اإلنــذارات اإلداريــة.
وإلــى جانــب العقوبــات ،تســمح بعــض الواليــات القضائيــة
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 خــال
المحاكــم" ،باعتبــار هــذا جــزءًا ال يتجــزأ مــن حقــوق األشــخاص
المســجلة بياناتهــم".82
يمكــن أن يكــون االمتثــال لقواعــد حمايــة البيانــات التنظيميــة
عبئًــا ماليًــا وعقبــة بشــكل عــام يف طريــق مجتمــع األعمــال
المحلــي .وقــد أوضــح تقريــر لمنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة أن شــركات متعــددة الجنســيات قــد أنفقــت أكثــر مــن
مليــون دوالر كتكاليــف لالمتثــال لقوانيــن البيانــات .83وبالنســبة
لجميــع المؤسســات األخــرى ،فــإن مواكبــة مزيــج مــن األنظمــة
العالميــة والوطنيــة المتطــورة ،ناهيــك عــن أن االلتــزام بهــذه
القواعــد التنظيميــة يمكــن أن يكــون أم ـرًا مرهقــا ًبشــكل خــاص.
وقــد تــم تحديــد ثالثــة متطلبــات -تتضمنهــا عــادة ً األطــر القانونيــة
الوطنيــة -باعتبارهــا تمثــل عبئًــا ثقيــا ًعلــى المشــروعات األصغــر
مــا )1( :متطلبــات تعييــن موظفيــن لحمايــة البيانــات)2( ،
حج ً
متطلبــات توطيــن البيانــات )3( ،متطلبــات التســجيل.
وبالنســبة للحكومــات ،يمكــن أن يواجــه إنفــاذ قانــون حمايــة
البيانــات تحديًــا بســبب نقــص القــدرات أو نقــص الوعــي.
ويمكــن لحمــات بنــاء الوعــي أن تســاعد يف خلــق حوافــز المتثــال
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مجتمعــات األعمــال ،كمــا أنهــا ســتكون بالتأكيــد أقــل تكلفــة مــن
إجــراءات اإلنفــاذ .84وقــد أولــت لجنــة حقــوق اإلنســان والعدالــة
اإلداريــة يف غانــا 85اهتمامًــا بتحــدي اإلنفــاذ والحاجــة إلــى بنــاء
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
العقوبــات بكفــاءة.

األطر المؤسسية ذات الصلة بحماية البيانات
ســتلعب األطــر المؤسســية الحاكمــة لخصوصيــة البيانــات دورًا
محوريًــا يف تحديــد كيفيــة حكــم القطــاع ،وكيــف يمكــن لمجتمــع
األعمــال المحلــي التعــاون مــع صنــاع السياســات العامــة وغيرهم
مــن األطــراف المعنيــة .وبينمــا تختلــف األطــر المؤسســية
لحمايــة البيانــات مــن واليــة قضائيــة ألخــرى ،فــإن القنــوات
العامــة والخاصــة قــد تكــون متاحــة لحشــد التأييــد والمســاهمة
يف مدخــات صياغــة القواعــد التنظيميــة .وتســمح بعــض البلــدان
للمواطنيــن وأعضــاء مجتمــع األعمــال بالتعليــق علــى القوانيــن
المقترحــة ،ومنهــا تلــك الهادفــة إلــى تنظيــم حمايــة البيانــات.
ومــن خــال اإلمــداد النشــيط للشــركاء يف مدخــات عمليــة صنــع
السياســات العامــة ،يمكــن لهــم العمــل علــى تشــكيل األطــر
بمــا يســتجيب الحتياجاتهــم .وتقــدم بنمــا مثــاال ًعلــى المشــاركة
يف العمليــة التشــريعية ،كمــا هــو موضــح يف موجــز الدليــل
االسترشــادي.

وتعمــل بلــدان كثيــرة علــى اختصاص جهــة واحدة بتنظيــم حماية
البيانــات علــى المســتوى الوطنــي ،ويتــم تكليفهــا بمســئوليات
قانونيــة ورقابيــة واســعة .86ويتكفــل هــذا النهــج بتبســيط وتوحيــد
االلتزامــات الخاصــة بامتثــال الشــركات ،كمــا يوفــر نقطــة اتصــال
واحــدة للمســتهلكين الباحثيــن عــن المعلومــات أو الراغبيــن
ً
وأيضــا يضــع المعاييــر لتقليــل تشــتت الجهــات
يف االنســحاب،
التنظيميــة إلــى أدنــى حــد ،ســواء علــى المســتوى الوطنــي أم
الخارجــي .87وقــد أطلقــت الجهــات التنظيميــة المركزيــة توجيهات
واضحــة ،وباشــرت بنــاء القــدرات بالتعــاون مــع مجتمعــات
األعمــال ،إلــى جانــب دورهــا كنقطــة اتصــال وحيــدة لتلقــي
شــكاوى األطــراف المعنيــة .هــذا بينمــا تقــوم واليــات قضائيــة
أخــرى بتقســيم األدوار التنظيميــة والرقابيــة حســب القطاعــات
والوظائــف .ومــن أمثلــة ذلــك كوريــا الجنوبيــة حيــث تــم تقســيم
الوظائــف اإلداريــة للتنظيــم والشــكاوى بيــن وكالتيــن.88
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دراسة حالة:
المناقشة العامة لقانون حماية البيانات يف بنما
يمكــن أن تشــترك اتحــادات األعمــال بفعاليــة يف العمليــة التشــريعية لقوانيــن حمايــة البيانــات .ورغــم أن هــذه العمليــة نفســها
تختلــف بشــكل كبيــر مــن واليــة قضائيــة ألخــرى ،فــإن العمليــات اإلداريــة تســمح يف بعــض الحــاالت بمشــاركة وتعليقــات المجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص .ومــن أمثلــة ذلــك وضــع قانــون حمايــة البيانــات يف بنمــا.
ففــي منتصــف العــام  2016نظــر الكونجــرس يف بنمــا مشــرو ع قانــون لحمايــة البيانــات يف البلــد .وعقــدت جلســات اســتماع علــى
مــدة ثالثــة أشــهر للتعــرف علــى آراء ممثلــي المجتمــع المدنــي ومنظمــات األعمــال والمواطنيــن .وقــد أدار جلســات االســتماع
الهيئــة الوطنيــة للتجديــد واالبتــكار ووكالــة الشــفافية ،مــع مشــاركة خاصــة لمنظمــة الــدول األمريكيــة ،ومحكمــة حقــوق اإلنســان
يف األمريكتيــن ،أي أن اإلطاريــن اإلقليمــي والدولــي قــد تــم أخذهمــا يف االعتبــار .وقــدم المشــاركون تعليقاتهــم التــي تــم تضمينهــا
يف مشــرو ع القانــون الــذي قــدم للكونجــرس يف فبرايــر  .2017ومــن أجــل تشــجيع المناقشــة العامــة للموضــوع ،عقــدت منظمــات
مختلفــة مؤتمــرات شــارك فيهــا ممثلــون للقطــاع الخــاص الكبيــر (جوجــل) وغرفــة التجــارة يف بنمــا.
ولــم يكــن القانــون قــد صــدر بعــد يف ســبتمبر  2018بســبب بعــض عوائــق مرتبطــة بالميزانيــة .ومــع ذلــك فــإن عمليــة صناعــة القانون
يف بنمــا تســلط األضــواء علــى ممارســة جيــدة للترحيــب بمشــاركة اتحــادات األعمــال يف العمليــة وإيصــال صوتهــا ،وبالمثــل كانــت
مشــاركة المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة .كذلــك طــر ِح للحــوار العــام يف الهنــد مشــروع قانــون لحمايــة البيانــات وكان النقــاش
مســتمرًا حتــى  10ســبتمبر .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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نظرة قانونية معمقة – أمن اإلنترنت
يُعتبــر تنظيــم أمــن اإلنترنت ،الــذي يحمــي تكنولوجيــا المعلومات
واألجهــزة الحاســوبية مــن القرصنــة ،مــن االهتمامــات الرئيســية
لمجتمــع األعمــال العالمــي وأطــراف أخــرى معنيــة .فقــد
تزايــدت حــدة وحجــم الهجمــات أخيـرًا علــى الحواســب وشــبكات
المعلومــات ،العامــة والخاصــة ،األمــر الــذي يثيــر الفــزع لــدى
الحكومــات والصناعــة والمســتهلكين .ويشــمل أمــن اإلنترنــت
بوجــه عــام أصــوال ً لــدى القطاعيــن العــام والخــاص ،حيــث
يغطــي "أجهــزة الحاســوب المتصلــة ،العامليــن ،البنيــة التحتيــة،
التطبيقــات ،الخدمــات ،نظــم االتصــال ،وســائر المعلومــات
المنقولــة و/أو المخزنــة".89

وتوضــح هــذه النظــرة المعمقــة لألطــر القانونيــة والتنظيميــة
الحاكمــة ألمــن اإلنترنــت الممارســات المســتخدمة المختلفــة
عبــر العالــم يف هــذا الصــدد .كمــا تتنــاول االعتبــارات الرئيســية
عنــد كل مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات التنظيميــة.
وتبــدأ النظــرة المعمقــة بمراجعــة األطــر اإلقليميــة والدوليــة
ألمــن اإلنترنــت .ثــم إيجــاز لبعــض النُهُــج التنظيميــة والتحديــات
الخاصــة يف تطبيــق وإنفــاذ القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة ،مــع
أمثلــة لألطــر المؤسســية ذات الصلــة .يضــاف إلــى ذلك أن القســم
المخصــص ألمــن اإلنترنــت يف موجــز الدليــل االسترشــادي
يحتــوى علــى المزيــد مــن اإلرشــادات لحشــد التأييــد لمجتمــع
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
قائمــة مُلزِمــة بالقواعــد الدوليــة الهادفــة إلــى تحقيــق االتســاق
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  4األطــر الدوليــة الرئيســية يف مجــال
أمــن اإلنترنــت.
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الجدول  :4األطر الدولية واإلقليمية ألمن اإلنترنت
نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

المبادرات متعددة األطراف
•اتفاقية بودابست
•االتفاقية العامة للتجارة والخدمات  ،GATSمنظمة
التجارة العالمية WTO
•مذكرة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة/االتحاد الدولي لالتصاالت .ITU90

•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 ً
أيضا 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.
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نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

المبادرات اإلقليمية
•منظمة األمن والتعاون يف أوربا .91 OSCE
•مدونة السلوك الدولية ألمن المعلومات.
•منظمة الدول األمريكية  -OASاالستراتيجية الشاملة
ألمن اإلنترنت.92
•منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -المبادئ التوجيهية
ألمن المعلومات والشبكات.93
•االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط
الهادي .CPTPP

•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
 CSIRTمع 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.
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النُهُج التنظيمية ألمن اإلنترنت
علــى الرغــم مــن تلــك الجهــود الدوليــة واإلقليميــة ،يوجــد تبايــن
كبيــر يف كيفيــة تنظيــم الواليــات القضائيــة ألمــن اإلنترنــت .وقــد
مــرت النُهُــج التنظيميــة يف هــذا المجــال بثــاث 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 -

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

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

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

التنظيم الشامل ألمن اإلنترنت
•التغطية (عامة أو قطاعية)
•الجانب الوقائي (استراتيجي ،تنظيمي ،آليات متابعة)
•جانب االستجابة (تعريف الحادث أو الهجوم اإلنترنتي ،وااللتزامات القانونية التي
تترتب عليه)
)Source: New Markets Lab (2018
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شكل  :4األنماط الشائعة يف جرائم اإلنترنت

أنواع
جرائم
اإلنترنت

النفاذ غير المسموح
به أو القرصنة

الت ََصي ًّد

البريد غير المرغوب
فيه

التشهيرعبر اإلنترنت

المالحقة اإللكترونية

محاولة الحصول بالخداع
على معلومات شخصية
حساسة ،مثل كلمات السر
وتفاصيل بطاقات االئتمان،
بانتحال هوية شخص آخر
يف إيميل..الخ

إعالنات تجارية غير
مطلوبة يتم إرسالها
بالبريد اإللكتروني .هناك
تشريعات تعالج هذه
المسألة فيما ال يقل عن
 33بلد ًا بما فيها االتحاد
األوربي

اإلفصاح الزائف أو غير
المصرح به عن حقيقة
مؤذية لسمعة شخص
ما ،ونشرها «خطأ» نتيجة
إهمال أو غرض خبيث

استخدام اإلنترنت،
اإليميل ،أو غيرهما من
أنواع االتصاالت اإللكترونية
لمالحقة أو تهديد أو
التحرش بشخص آخر

تشويه الموقع
اإللكتروني

الهجمات للحصول
على فدية

هجمات «سالمي»
المتسلسلة

الحرمان من الخدمة
قيام المهاجم بإغراق النطاق

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

أو الحصول على الخدمة

سرقة البرامج

سرقة الهوية

نسخ /توزيع غير مرخص
به للبرمجيات

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

الترددي أو موارد المنظومة
المستهدفة أو الخوادم ،بما
يعيق حركة المرور ،ومن ثم
منع المستخدمين الشرعيين
من الوصول إلى المعلومات

التحكم باالحتيال يف
الموقع اإللكتروني ،إما
بتغيير محتواه األصلي ،أو
إعادة توجيه المستخدم
إلى صفحة أخرى مماثلة
مزورة يتحكم فيها آخرون

القنبلة الفيروسية
المدسوسة
برمجة شفرة مخبأة يف
برنامج أو نظام تؤدي إلى
حدوث شيء ما محدد
حينما يقوم المستخدم
بأداء عمل معين أو عندما
تجتمع ظروف معينة

أحد أشكال البرامج الخبيثة
تتم عادة بغرض ارتكاب
الشبكات
التي تخترق النظم أو
جرائم مالية ،حيث يقوم
الحاسوبية ،وتستخدم
المعتدي بسرقة النقود أو
أدوات مثل التشفير لعدم
السماح بالنفاذ إلى البيانات الموارد بكمية قليلة يف كل
أو احتجازها كـ «رهينة»
مرة ،من الحسابات المالية
دفع
حتى يضطر الضحية إلى
الموجودة على النظام
الفدية .وتتم المطالبة عادة
بالدفع بعملة بيتكوين

التالعب بالبيانات
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

غش البريد
اإللكتروني
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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ركــزت تشــريعات اإلنترنــت األولــى بشــكل أساســي علــى منــع
مجموعــة مــن جرائــم اإلنترنــت .ويشــمل الشــكل رقــم  4أمثلــة
علــى أكثــر أنمــاط جرائــم اإلنترنــت شــيوعًا .وتضطلع التشــريعات
مــا مــن
بمواجهــة هــذه الجرائــم حتــى اليــوم ،ومازالــت جــزءًا مه ً
األمــن الكلــي لإلنترنــت.
ولــن تكــون قوانيــن جرائــم اإلنترنــت تامــة الفعاليــة أب ـدًا بــدون
عقوبــات وقــدرة إنفــاذ كافيتيــن .فمثــا ًأصــدرت البرازيــل عــام
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 2012أول قانــون لجرائــم اإلنترنــت تضمــن عقوبــات خفيفــة مثــل
تحديــد اإلقامــة ،ولــم تخصــص لــه قــوة بشــرية كافيــة إلنفــاذه،
ولــم تحصــل الهيئــات التنظيميــة علــى التمويــل المناســب.94
وبالرغــم مــن تفعيــل القانــون كانــت البرازيــل ال تــزال مصنفــة
ً
تعرضــا لجرائــم اإلنترنــت
حتــى عــام  2017ضمــن البلــدان األكثــر
يف أمريــكا الالتينيــة ،ويف مقدمتهــا البرمجيــات الخبيثــة واالحتيال
عبــر اإلنترنــت.95

اإلنفاذ متعدد األطراف المعنية بقيادة القطاع الخاص
باإلضافــة إلــى قوانيــن مكافحــة جرائــم اإلنترنــت ،يســاعد اإلنفــاذ
الــذي يقــوده القطــاع الخــاص يف توجيــه األعمــال صــوب إنشــاء
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،
المجتمــع األكاديمــي ،واألطــراف المعنيــة الدوليــة .96وبالنســبة
للمشــروعات ،يمكــن أن تســاعد تلــك الممارســات يف تحديــد
أولويــات االســتثمار يف أمــن اإلنترنــت .كمــا يســمح الكثيــر مــن
التوجهــات بالتبنــي المــرن والمناســب لحجــم وطبيعــة المشــروع
المعنــي  .ومــن المهــم لمجتمــع األعمــال المحلــي أن يقــف يف
صــف هــذه الممارســات.97
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

االشــتراك مبك ـرًا 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 المتحــدة
 . 2011ومــن المالمــح المهمــة يف هــذه االســتراتيجية برنامــج
شــهادة أمــن اإلنترنــت ،الــذي يشــمل حوافــز لتبنــي صــور التحكــم
األمنــي الرئيســية .وهــذا البرنامــج إلزامــي بالنســبة للمتعاقديــن
الحكومييــن يف التعامــل مــع المعلومــات الشــخصية .99ويســهل
البرنامــج المذكــور ،مــن خــال الخطــوات العشــر ببرنامــج أمــن
اإلنترنــت ،العمليــة التــي يجــب أن تمــر بهــا الشــركات ،أيًــا كان
حجمهــا ،للحصــول علــى شــهادة أمــن اإلنترنــت .وتُعــد هــذه
اإلجــراءات ،التــي يســهل الحصــول عليهــا ،مفيــدة للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة علــى وجــه الخصــوص ،حيــث يمكــن
اســتخدام الشــهادة كوســيلة لزيــادة ثقــة المســتهلك يف المنتجات
والخدمــات.100
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التشريع الشامل لجرائم اإلنترنت
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 خدمــة ً ألغــراض أمــن اإلنترنــت.
وجديــر بالذكــر أن تبنــي نهــج شــديد الصرامــة ،مثلمــا يف روســيا
والصيــن وفيتنــام ،يمكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى تدفــق
المعلومــات ،فضــا ًعــن مضاعفاتــه بالنســبة للتجــارة الدوليــة
وحريــة التعبيــر.101
ويف أغلــب األحــوال تقتضــي األطــر الشــاملة متطلبــات أشــد
صرامــة فيمــا يتعلــق باإلبــاغ بعــد حــوادث اإلنترنــت .وهــي
تختلــف يف هــذا عــن القواعــد التنظيميــة التــي تســتخدم النهــج
القائــم علــى النتائــج ،فهــذا النهــج يعتبــر واقعــة مــا جريمــة
إنترنــت عندمــا يكــون نظــام المعلومــات قــد تــم اختراقــه بالفعــل،

وهــو المعمــول بــه يف روســيا .102بينمــا يركــز أســلوب آخــر علــى
محاولــة االختــراق ،حيــث تُعتبــر المحاولــة كافيــة يف حــد ذاتهــا
لتشــكيل جريمــة إنترنــت ،وهــو النمــوذج المفضــل يف الواليــات
المتحــدة 103وســنغافوره .104وعنــد تحديــد النهــج الــذي ســيتم
اتباعــه ،ينبغــي علــى مجتمــع األعمــال المحلــي بحــث مــا إذا كان
بمقــدوره االمتثــال الــكايف واالســتجابة لنهــج أوســع نطاقًــا .فــإذا
كان هــذا يشــكل عبئًــا كبي ـرًا يصبــح النهــج القائــم علــى النتائــج
خيــارًا أفضــل.
كمــا يُعتبــر اإلبــاغ وإجــراءات الحــد مــن األضــرار مــن الجوانــب
الشــائعة يف النهــج التنظيمــي الشــامل .وال تُلــزِم األحــكام بإصــدار
تبليغــات فوريــة مفصلــة .ففــي الواليــات المتحــدة مثــا ًال تُلــزِم
الحكومــة الفيدراليــة باإلبــاغ عــن الحــوادث ،105بينمــا تتطلــب
روســيا مــن البنــوك إبــاغ البنــك المركــزي بــأي حادثــة إنترنــت
تهــدد أمــن البيانــات يف معامــات الدفــع .106أمــا االتحــاد األوربــي
فيُلــزم تشــريعه بعــض القطاعــات فقــط بالتبليــغ ،مثــل قطــاع
االتصــاالت ومــزودي الخدمــات الرقميــة.

تطبيق وإنفاذ أمن اإلنترنت
إذا كان وجــود نظــام قــوي ألمــن اإلنترنــت يمثــل احتياجًــا رئيســيًا
للقطاعيــن العــام والخــاص ،إال أنــه ينطــوي بالمثــل علــى تحديــات.
فقــد تجــد الجهــات التنظيميــة صعوبــة يف مجــاراة التغيــرات يف
التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا ذات الصلــة بعملهــا .وحتــى بعــد إعمــال
اإلطاريــن القانونــي والتنظيمــي ألمــن اإلنترنــت ،تظــل المصاعــب
مســتمرة فيمــا يتعلــق بالتطبيــق واإلنفــاذ .ويعتبــر أصحــاب
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر ضحايــا هجمــات
اإلنترنــت ،ومــع ذلــك تواجههــم جملــة مــن التحديــات لتلبيــة
القواعــد التنظيميــة اإللزاميــة والمعاييــر الطوعيــة للقطاعــات.
وقــد وجــدت دراســة أجراهــا معهــد بونيمــون عــام  2017أن
هجمــات اإلنترنــت التــي أضــرت بأصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة قــد ازدادت بنســب تتــراوح بيــن  %55و %61يف
غضــون عــام واحــد .107وتســتهدف أغلــب هــذه الهجمــات االحتيــال
أو الكشــف عــن معلومــات ســرية .ورغــم انتشــار هجمــات

اإلنترنــت فهنــاك العديــد مــن المشــاكل الرئيســية المتعلقــة
بتبنــي أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إجــراءات
أمــن اإلنترنــت .إذ يجــب أن تعمــل هــذه اإلجــراءات علــى إحــداث
الفــارق الــازم النخــراط مجتمــع األعمــال المحلــي مــع القطــاع
العــام وصنــاع السياســات العامــة.
وتتمثــل المشــكلة األولــى يف قلــة االســتثمار يف أمــن اإلنترنــت.
فعلــى ســبيل المثــال تنفــق معظــم المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة يف ســنغافوره أقــل بكثيــر مــن  %1مــن إيراداتهــا
علــى األمــن اإلنترنــت ،وهــي النســبة التــي افترضهــا المنتــدى
االقتصــادي العالمــي كــي تتمكــن كل قطاعــات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــال مــن التغلــب علــى جرائــم اإلنترنــت.
وربمــا كان ســبب ذلــك االســتثمار المنخفــض :التصــور
الخاطــئ لــدى أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
بــأن تهديــدات اإلنترنــت تســتهدف فقــط المنظمــات الكبيــرة أو
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شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال .فعلــى ســبيل المثــال،
أوضــح تقريــر لمؤسســة جونيبــر للبحــوث أن  %74مــن أصحــاب
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يف المملكــة المتحــدة يظنــون
أن مشــروعاتهم آمنــة مــن هجمــات اإلنترنــت ،حتــى مــع االعتراف
بتعرضهــم لخــرق للبيانــات.108

التقنيــة تفتقــر إلــى التوجيهــات التطبيقيــة ،ممــا يصعــب علــى
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة االمتثــال لهــا مــن تلقــاء
نفســها .113ومــن الممكــن أن يتــم وضــع توجيهــات تطبيقيــة عامــة
مــا مــع المشــروعات الصغيــرة
بتعــاون المشــروعات األكبــر حج ً
والمتوســطة ،مــا يخفــف العبءعــن األخيــرة.

ف يف ميزانيــات القطــاع الخــاص ألمــن
ويوج َّــه جــزء غيــر كا ٍ
اإلنترنــت ،وهــو ســبب رئيســي النخفــاض اســتثمار المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة يف مكافحــة جريمــة اإلنترنــت 109فقــد
يكــون مــن المكلــف بالنســبة لتلــك المشــروعات أن تســتثمر يف
األجهــزة والبرمجيــات والتحــوالت التنظيميــة الضروريــة لتطبيــق
القواعــد التنظيميــة والمعاييــر المناســبة .حيــث إن الحــد األدنــى
المطلــوب ألقــل حمايــة 110يمكــن أن يفــوق ببســاطة ميزانيــة
الشــركة ،والــذي يتحــدد بالعائــد أو اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــال .111يضــاف إلــى هــذا ،النقــص المعتــاد
للعامليــن المؤهليــن يف المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
وال يتســبب هــذا يف عــدم الحمايــة الكافيــة للنظــم الحاســوبية
فقــط ،وإنمــا قــد يُنتــج ً
أيضــا عــدم القــدرة علــى تطبيــق المعاييــر
112
التقنيــة أو تحديــث البرمجيــات يف التوقيــت المناســب  .وتتفاقــم
هــذه المصاعــب العمليــة جــراء حقيقــة أن الكثيــر مــن المعاييــر

علــى المســتوى التنظيمــي ،يُعتبــر مــن أســباب عــدم القــدرة
علــى الوصــول :حقيقــة تصميــم المعاييــر للشــركات الكبــرى
ســا ،وهــو مــا يعنــي توجيــه أمــوال أكبــر وتخصيــص عامليــن
أسا ً
أكثــر عــددًا وتأهيــا ًلخدمــة أمــن اإلنترنــت وفــرق حشــد التأييــد.
وهنــاك شــعور ســائد وســط أصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة بــأن المعاييــر التقنيــة المطروحــة ال تتناســب مــع
المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا .114ويبيــن الجــدول  5بعــض
ســا
األطــر المعروفــة ألمــن اإلنترنــت ،والتــي يمكــن أن تشــكل أسا ً
لمجتمــع األعمــال المحلــي حينمــا يقــرر أفضــل النُهُــج القانونيــة
والتنظيميــة للتعامــل مــع احتياجاتــه .وعنــد إقــرار أطــر المعاييــر
المناســبة ،يجــب علــى جماعــات حشــد التأييــد وأصحــاب
المشــروعات مراعــاة العوامــل التاليــة )1( :هــل ينطبــق اإلطــار
علــى المشــروع أو القطــاع؛ ( )2هــل تــؤدي المعاييــر
المطلوبــة إلــى حمايــة كافيــة؛ ( )3دور المشــروع كمشــتر ٍ
أو كمــور ّ ِد؛ ( )4ســياق االســتخدام.115
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الجدول  :5معايير أمن اإلنترنت
اإلطار

جهة وضع المعايير

ISO/IEC 27001

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،ISO
واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC

مصفوفة التحكم
السحابي

تحالف أمن الحوسبة السحابية CSA

المكونات الرئيسية
•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
وصى بها.
يجعلها واسعة االستخدام ومُ
ً
ما مفصال ًلمفاهيم ومبادئ األمن
•تعطي فه ً
يف  13مجاالً.

Cloud Control
Matrix

إطار أمن اإلنترنت

المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا
NIST

ضوابط األمن
األساسية

معهد سانس SANS

NIST CSF

•وظائف متعددة :تحديد ،حماية ،كشف،
استجابة ،وعالج.
•يقسم التطبيق إلى مستويات يمكن
للشركة أن تختار من بينها إطار أمن
اإلنترنت المالئم.116
ما لمنع هجمات
•تتضمن  20ضاب ً
طا مصم ً
اإلنترنت وتيسير العالج .ومن أمثلتها
جرد وضبط األجهزة والبرامج ،اإلدارة
المستمرة لمتابعة االنكشاف ،واالستجابة
للحوادث.117
)Source: New Markets Lab (2018
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األطر المؤسسية ذات الصلة بأمن اإلنترنت
نظــرًا للطبيعــة المتقدمــة ومتعــددة المســتويات ألمــن
اإلنترنــت ،تحتــاج الحكومــات إلــى إطــار مؤسســي شــامل يدعــم
اإلطــار القانونــي .ومــن الوظائــف التــي يجــب أن يقــوم بهــا
اإلطــار المؤسســي )1( :ضمــان تطبيــق الهيئــات القانونيــة
والتنظيميــة لألحــكام والقواعــد التنظيميــة؛ ( )2القــدرة
التقنيــة علــى تحديــد هجمــات اإلنترنــت واالســتجابة لهــا،
وهــو مــا تقــوم بــه كيانــات مثــل الفريــق الوطنــي ألمــن الحواســب
واالســتجابة للحــوادث يف روانــدا ،فريــق االســتجابة لطــوارئ
الحواســب يف موريشــيوس ،CERT-MU118وفــرق االســتجابة
للطــوارئ يف االتحــاد األوربــي؛ ( )3بنــاء القــدرات لزيــادة
الوعــي ،وتوفيــر التدريــب وتطويــر المــوارد؛ و( )4التعــاون بيــن

الــوكاالت الوطنيــة -تحــت الوطنيــة واألطــراف الدوليــة
المعنيــة .119
تــم وضــع أدوات األمــن اإلنترنــت أوال ًبواســطة جماعــات األعمــال،
ثــم تحولــت فيمــا بعد إلــى تشــريعات .ويســتفيد مجتمــع األعمال

مــن المشــاركة النشــطة يف أي عمليــة تنظيميــة من زاوية الســماح
بالتعبيــر عــن مخاوفــه لصنــاع السياســات العامــة .وبإمــكان
الشــركات ً
أيضــا وضــع البرامــج التــي تتعامــل مــع احتياجاتهــا يف
مجــال أمــن اإلنترنــت ومــن خــال 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  .FINCSIRTويســتقبل هــذا الفريــق ويعالج ويســتجيب
لإلنــذارات وحــوادث أمــن الحواســب التــي تؤثــر يف البنــوك وغيرها
مــن المؤسســات الماليــة المرخصــة يف البلــد . 120وتوضــح دراســة
الحالــة يف الدليــل االسترشــادي الموجــز كيــف أنشــأت تونــس
الفريــق الوطنــي التونســي لالســتجابة لطــوارئ الحاســب اآللــي
للمســاعدة يف تقويــة أطــر أمــن اإلنترنــت.
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نظرة قانونية متعمقة – المدفوعات اإللكترونية
تمكــن التجــارة اإللكترونيــة جميــع الفاعليــن يف سلســلة التوريــد
مــن تــداول الســلع والخدمــات عبــر المنصــات الرقميــة .وتتــم
المعاملــة اإللكترونيــة حينمــا يعقــد الفاعلــون اتفاقًــا يتــم إنجــازه
عبــر الشــبكات الحاســوبية لتوفيــر الســلع والخدمــات .وتتطلــب
المعامــات اإللكترونيــة علــى الســلع مــن المشــتري أن يُرخِّــص
وينجــز الدفــع مــن خــال الوســائل الرقميــة ،وأن يرخــص البائــع
شــحن الســلعة أو التزويــد بالخدمــة .ويصنــف النظــام القانونــي
هــذه الترخيصــات بالتوقيعــات اإللكترونيــة والمدفوعــات
اإللكترونيــة.
وأصبحــت المدفوعــات اإللكترونيــة واســعة االنتشــار يف الســنوات
األخيــرة بفضــل التغلغــل الهائــل للهواتــف المحمولــة والذكيــة
يف ســائر أرجــاء العالــم .كذلــك تعتبــر التوقيعــات اإللكترونيــة
أساســية ليــس فقــط للترخيــص بالدفــع اإللكترونــي ،وإنمــا ً
أيضــا
إلتمــام أنــواع أخــرى مــن التعاقــدات اإللكترونيــة التــي أخــذت تحل
اآلن محــل العقــود المخطوطــة .وعلــى النُهُــج التنظيميــة أن تحقــق
التــوازن بيــن اعتبــارات مختلفــة للسياســات ،تشــمل الكفــاءة،
الشــفافية واألمــن.

وتقــدم هــذه النظــرة المعمقــة لألطــر القانونيــة والتنظيميــة
الحاكمــة للمعامــات اإللكترونيــة ،بعض األمثلة للنُهُــج التنظيمية
المختلفــة لــكل مــن المدفوعــات والتوقيعــات اإللكترونيــة
المســتخدمة يف العالــم .كمــا تتنــاول االعتبــارات الرئيســية لــكل
مــن مجتمــع األعمــال المحلــي والجهــات التنظيميــة ،حيــث بــدأ
عــدد متزايــد مــن البلــدان يف إصــدار وتطبيــق أطــر للمدفوعــات
والتوقيعــات اإللكترونيــة .وتبــدأ هــذه النظــرة المعمقــة بمراجعــة
لألطــر الدوليــة واإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات اإللكترونيــة.
ثــم تتعــرض لبعــض النُهُــج التنظيميــة الشــائعة ،والتحديــات
الخاصــة المتعلقــة بتطبيــق وإنفــاذ القوانيــن والقواعــد
التنظيميــة ،مــع أمثلــة لألطــر المؤسســية .هــذا ويتضمــن الدليــل
االسترشــادي الموجــز المزيــد مــن اإلرشــادات لمجتمــع األعمــال
المحلــي ،بمــا فيهــا قائمــة أســئلة مرجعيــة لتحليــل قوانيــن
وقواعــد المعامــات اإللكترونيــة التنظيميــة المحليــة القائمــة.

األطر الدولية واإلقليمية للمدفوعات اإللكترونية
أصبحــت األســواق المحليــة متصلــة فيمــا بينهــا علــى نحــو
متزايــد علــى المســتوى الدولــي مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة
والمعامــات الرقميــة عابــرة الحــدود ،ومــن ثــم يصبــح وجــود
نظــام دولــي واحــد للدفــع اإللكترونــي ،أو قائمــة معاييرموحــدة،
أمــرًا أكثــر إلحاحًــا مــن أجــل تيســير معامــات حيــة ومناســبة
ويســهل الوصــول إليهــا .وتعتمــد المدفوعــات اإللكترونيــة
الدوليــة علــى قــدرة نظــم خدمــات الدفــع المختلفــة علــى العمــل
معًــا ،وهــو أمــر مــن الصعــب تحقيقــه بســبب نقــص االتســاق
بيــن التشــريعات ،والتباينــات بيــن المنصــات المختلفــة.121
ويضطــر مجتمــع األعمــال إلــى التعامــل مــع خيــارات محــدودة
للدفــع اإللكترونــي ،والتــي تشــمل حاليًــا شــركات بطاقــات

االئتمــان والخدمــات العالميــة مثــل  .PayPalوهــو مــا يظهــر
الحاجــة إلــى أطــر قانونيــة وتنظيميــة أكثــر ديناميكيــة إذا أريــد
للقانــون أن يتماشــى مــع إيقــاع التجديــد واالبتــكارات بطريقــة
تســاعد األســواق علــى النمــو .بمعنــى أن األطــر اإلقليميــة
ومتعــددة األطــراف القائمــة ،والتــي يجــرى التفــاوض بشــأنها،
لهــا صلــة قويــة بالدفــع اإللكترونــي ،حيــث تقــدم أمثلــة مفيــدة
لطــرق تنظيــم هــذه المدفوعــات .ويلخــص الجــدول  6هــذه
األطــر .وتقــدم األطــر اإلقليميــة علــى وجــه الخصــوص أمثلــة أكثــر
تفصيــا ًللمداخــل التنظيميــة ،ويمكــن أن تفيــد انخــراط مجتمــع
األعمــال محليًــا ويف ســياق االتفاقيــات المســتقبلية.
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الجدول  :6األطر الدولية واإلقليمية ألمن اإلنترنت
نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال

المبادرات

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 الشمالية( NAFTAتحت
التفاوض)
•االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط
الهاديCPTPP
•توجيه البرلمان والمجلس األوربي بشأن خدمات الدفع
122
يف السوق الداخلية PSD2

•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 األمن.123
)Source: New Markets Lab (2018
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النُهُج التنظيمية للمدفوعات اإللكترونية
يتــم تنظيــم الدفــع اإللكترونــي لــذات األســباب التــي تدعــو لتنظيــم
الخدمــات الماليــة التقليديــة .إذ تريــد الحكومــات دعــم الشــمول
المالــي ،وحمايــة المســتهلكين (الذيــن ال يملكــون يف الغالــب
معلومــات كثيــرة تماثــل تلــك التــي عنــد مقــدم الخدمــة الماليــة)،
وتعزيــز البيئــة الصحيــة للقيــام باألعمــال واالســتثمار .وبالنســبة
للشــركات فهــي بطبيعــة الحــال تريــد تلبيــة الطلــب النامــي
يف الســوق عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة ،علــى نحــو مــرن
وديناميكــي.
ويميــل تنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة إلــى التــاؤم مــع
طريقتيــن :المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة ،وغيــر البنكيــة .ويتــم
تنظيــم هاتيــن الطريقتيــن بشــكل مختلــف.
يُقصــد بالمدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة تلــك المتصلة بالشــبكات
المصرفيــة ،وتشــمل بطاقــات الســحب ،بطاقــات االئتمــان،

حســابات غرفــة المقاصــة اآلليــة  .ACHأمــا المدفوعــات غيــر
البنكيــة فهــي تلــك التــي يزودهــا وســطاء غيــر مصرفييــن مثــل:
بيتكويــن و  ،M-Pesaومخافــظ رقمية مثــل  PayPalو .Alipay
وبوجــه عــام يتــم تنظيــم المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة علــى
نحــو أكثــر صرامــة عبــر العالــم ،حيــث تعــرف معظــم الواليــات
القضائيــة أحكامًــا للمنــع واالمتثــال ،ترخيــص المعامــات،
التقصــي واإلنفــاذ .وعلــى العكــس مــن هــذا يتبــع تنظيــم
جــا مــن اثنيــن :النهــج الســابق الــذي
المدفوعــات غيــر البنكيــة نه ً
يضــع الضوابــط التنظيميــة علــى نظــم المدفوعــات اإللكترونيــة
غيــر البنكيــة ،والنهــج الالحــق الــذي يركــز علــى اإلنفــاذ ،مــع
شــروط أقــل صرامــة لدخــول الســوق .ويوجــز الشــكل  4النُهُــج
التنظيميــة الحاليــة ،وســتقدم األجــزاء التاليــة تفصيــات أكثــر عــن
أنــواع نظــم الدفــع اإللكترونــي.

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

الحوكمة العالمية

التحقق

نوع
الدفع

التصديق على التعامل
عبر اإلنترنت

اإلنفاذ

التنظيم السابق
المدفوعات
إللكترونية
غير البنكية

النهج ثنائي المستوى

)Source: New Markets Lab (2018
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المدفوعات اإللكترونية البنكية
يعتبــر النفــاذ إلــى المنظومــة المصرفيــة عقبــة أمــام تجــار
ومســتهلكين كثيريــن كــي بدخلــوا كال ًمــن التجــارة اإللكترونيــة
والتقليديــة علــى الســواء .وحســب تقريــر للبنــك الدولــي عــام
 2014فــإن ملياريــن مــن البالغيــن ليســوا علــى عالقــة بالمنظومــة
المصرفيــة أو يحصلــون منهــا علــى خدمــات طفيفــة ،و%55
منهــم إنــا . 124وغالبًــا مــا يواجــه تجــار التجزئــة وزبائنهــم الرســوم
المرتفعــة للبنــوك ،كمــا قــد ال يســتطيعون القيــام باإلجــراءات
الورقيــة المطلوبــة لفتــح حســابات مصرفيــة ،أو تدبيــر المصاريف
غيــر المباشــرة (كمصاريــف االنتقــال إلــى البنــك أو الصــراف اآللــي
مثــا ً) .إلــى جانــب عقبــات أخــرى مثــل :الطابــع غيــر الرســمي
لنشــاطهم االقتصــادي أو عملهــم ،األميــة الماليــة ،واالحتياجــات
التــي ال يســتطيعون الوفــاء بهــا والمتعلقــة مثــا ًبالنــوع أو الديــن
أو الثقافــة .125وتســتهدف الجهــات التنظيميــة عــادة التغلــب
علــى هــذه التحديــات بوضــع العــبء علــى قطاعــات األعمــال
التــي تعتمــد المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة لتحقيــق االمتثــال

للمتطلبــات القانونيــة .وقــد بــدأت النُهُــج التنظيميــة حــول العالــم
يف التقــارب فيمــا بينهــا ،حيــث تتضمــن معظــم الواليــات القضائيــة
الجوانــب الرئيســية التاليــة:
المنــع واالمتثــال :تعمــل الجهــات التنظيميــة عامـة ً علــى ضمان
إتمــام المدفوعــات اإللكترونيــة بطــرق نزيهــة وشــفافة .ومــع
ممارســة جماعــات حشــد التأييــد للضغــوط مــن أجــل إصــاح
قواعــد الدفــع اإللكترونــي التنظيميــة أو إدخــال قواعــد تنظيميــة
جديــدة ،ينبغــي عليهــا أن تحــدد أفضــل مســارات العمــل بنــاء
علــى احتياجــات المنظمــات األعضــاء .وينبغــي علــى الجهــات
التنظيميــة مراعــاة أن كل األطــراف المعنيــة المنخرطيــن يف الدفع
اإللكترونــي لديهــم موازنــات معينــة بيــن الحقــوق وااللتزامــات.
وبينمــا تختلــف االلتزامــات مــن واليــة قضائيــة ألخــرى ،يمكــن
تحديــد أكثــر تدابيــر المنــع واالمتثــال فيمــا يلــي:

• الترخيــص  :تتطلــب الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة ،كمــا يف أســترااليا
والمؤسســات الماليــة ،الحصــول علــى ترخيــص بهــذا العمــل.

126

وسويســرا

127

صــدري البطاقــات ،كالبنــوك
مــن مُ ْ

• االلتــزام بالحــرص الواجــب  :ينبغــي علــى مجتمــع األعمــال الراغــب يف تقديــم خدمــات الدفــع اإللكترونــي البنكيــة الوفــاء
بالتزامــات اإلبــاغ عــن أنشــطة تتعلــق بسياســات أخــرى مثــل :برامــج مكافحــة غســيل األمــوال ،مكافحــة اإلرهــاب ،والشــفافية
الضريبيــة  ،بمــا يف ذلــك المعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســيل األمــوال. 129

128

• حمايــة المســتهلك  :مــن أجــل تحقيــق االمتثــال اللتزامــات حمايــة المســتهلك ،تتطلــب الجهــات التنظيميــة يف الغالــب مــا
يلــي )1( :اإلفصــاح الســليم عــن تكلفــة وبنــود وشــروط المعاملــة قبــل الترخيــص (كمــا يف باراجــواي ، 130المكســيك، 131
133
واالتحــاد األوربــي )132؛ ( )2الحــد مــن الرســوم المفروضــة علــى العمــاء ،بمــا فيهــا رســوم بطاقــات االئتمــان والســحب
؛ ( )3الحــد مــن المســئولية الماليــة للعمــاء عــن غرامــات عــدم الترخيــص ،الســلع المطلوبــة ولــم تــأتِ ،الســلع
والخدمــات التــي يرفضهــا العميــل ،الرســوم المزدوجــة وغيرهــا مــن الرســوم غيــر الســليمة يف المعاملــة (كمــا يف كولومبيــا، 134
األرجنتين  ،135وكينيا.) 136
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التصديــق علــى المعامــات عبــر اإلنترنــت :يقــع االلتــزام
علــى التجــار بتوفيــر بيئــة آمنــة للمعامــات ،وتطبِــق القواعــد
التنظيميــة المختلفــة آليــات متباينــة للتصديــق .وقــد أصبــح
137
معيــار أمــن بيانــات بطاقــات الدفــع  PCI DSSمعيــارًا عالميًــا
يف هــذا القطــاع يحــدد متطلبــات التصديــق حســب حجــم
الشــركة. 138
التقصــي  :فــرض الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة ضمانــات
قويــة للعمــاء الذيــن يبلغــون عــن معامــات مشــكوك فيهــا أو
غيــر موافَــق عليهــا .139فعندمــا 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
التشــريعات المختلفــة .140وإذا لــم يقــم أحــد التجــار بالــرد علــى
شــكوى العميــل يف الوقــت المحــدد ،أو أخفــق يف مراعــاة الحــرص
الواجــب بالتأكــد مــن هويــة حامــل البطاقــة ،تقــوم شــبكة هــذه
البطاقــة بفــرض رســم تشــغيل ورســم إلغــاء.141
اإلنفــاذ :يالحــظ أن الكثيــر مــن شــبكات الدفــع اإللكترونــي البنكــي
تســتخدم اإلنفــاذ الخــاص مــن خــال التنظيــم الذاتــي .فمثــا ً
يمكــن أن يــؤدي عــدم االمتثــال ،يف ظــل بطاقــات الدفــع ،إلــى
فــرض شــبكة البطاقــات عقوبــات مثــل الغرامــة أو قفــل حســاب
التاجــر .142ويغطــي جــزء فيمــا بعــد بتفصيــل أكبــر التحديــات
المرتبطــة بالمدفوعــات اإللكترونيــة.

المدفوعات غير البنكية
علــى العكــس مــن المدفوعــات اإللكترونيــة البنكيــة التقليديــة
والقائمــة علــى حســاب بنكي ،يتــم تنظيــم المدفوعــات اإللكترونية
غيــر البنكيــة بطريقــة مختلفــة ،وباختــاف البلــدان ً
أيضــا.
وتطبــق القواعــد التنظيميــة دومًــا علــى امتــداد نطــاق معيــن،
وعلــى مجتمــع األعمــال المحلــي أن يعــرف النطــاق المطبــق
فيــه التخصــص القضائــي المحــدد .فمــن ناحيــة هنــاك التنظيــم
الســابق ،حيــث تحــدد الجهــات التنظيميــة مســبقًا متطلبــات
دخــول والعمــل يف الســوق قبــل مباشــرة الخدمــة .ومــن الناحيــة
المقابلــة يوجــد التنظيــم الالحــق ،حيــث تختــار الجهــات التنظيمية
متابعــة شــبكات المدفوعــات القائمــة بــدال ًمــن إصــدار قواعــد
إضافيــة لدخــول والعمــل يف الســوق .ويميــل النهــج الالحــق إلــى
تشــجيع النمــو الديناميكــي للقطــاع ،رغــم أن هــذا يمكــن أن يمثــل
تحديًــا للقــدرات يف بعــض البلــدان .ويضــاف إلــى مــا ســبق أنــه
مــن الممكــن للبلــدان المتبعــة للنهــج التنظيمــي الالحــق أن
تتحــول عبــر الزمــن إلــى نظــم أكثــر تشــددًا.
التنظيــم الســابق  :يجــب علــى مجتمــع األعمــال يف نطــاق
التخصــص القضائــي المحــدد المتبنــي للنهــج الســابق أن
يحصــل علــى موافقــة بالعمــل مــن خــال ( )1الموافقــة حالــة
بحالــة (عــادة بواســطة ذات المؤسســات التــي تشــرف علــى
النظــام المصــريف)؛ أو ( )2التنظيــم األوســع .وتعــد الهنــد مثــاال ً
علــى أســلوب الموافقــة حالــة بحالــة ،حيــث يجــب الحصــول
علــى موافقــة مســبقة مــن بنــك االحتياطــي الهنــدي علــى أي

نظــم دفــع جديــدة مقترحــة .143ويتبنــى االتحــاد األوربــي نهــج
ســابق واســع مــن خــال توجيــه البرلمــان والمجلــس األوربــي
بشــأن خدمــات الدفــع يف الســوق الداخليــة ،والــذي ينظــم كل
المدفوعــات اإللكترونيــة ،بمــا فيهــا غيــر البنكيــة ،مــن خــال
تصنيفــات أدخلــت حديثًــا للمؤسســات والخدمــات تتعلــق ببــدء
الدفــع ومعلومــات الحســاب .وقــد يكــون كال النهجيــن مفيديــن
لمجتمــع األعمــال المحلــي ،لكــن هــذا ال يمنــع مــن وجــود بعــض
أوجــه القصــور .فمدخــل الموافقــة علــى كل حالــة بحالــة يمكــن
أن تحقــق المرونــة التنظيميــة إزاء التكنولوجيــات الجديــدة ،لكــن
التطبيقــات الطويلــة والحاجــة إلــى تأقلــم الجهــات التنظيميــة مــع
النظــم والتكنولوجيــات الجديــدة قــد يشــكل عبئًــا علــى أصحــاب
المشــروعات األصغــر .وقــد يــؤدي التنظيــم الواســع إلــى زيــادة
وعــي األطــراف المعنيــة ومشــاركتهم ،إال أن هــذا النهــج يظــل أقــل
مرونــة.
التنظيــم الالحــق  :وتتــم بمقتضــى هــذا التنظيــم المراقبــة
الوثيقــة لخدمــات الدفــع اإللكترونــي التــي قــد ال تكــون خاضعــة
بالضــرورة لقواعــد دخــول الســوق التنظيميــة .ويميــل مجتمــع
األعمــال إلــى تفضيــل هــذا النهــج بســبب ســهولة دخــول الســوق.
كمــا يمكــن لهــذا النهــج أن يســاعد يف حفــز االبتــكار والتجديــد،
بســبب عــدم حاجــة األعمــال إلــى القلــق مــن عــدم صالحيــة
تكنولوجيتهــم يف ظــل شــروط القانــون .144ويعتبــر نظــام تحويــل
النقــود الكينــي مثــاال ًجيــدًا (انظــر دراســة الحالــة التاليــة).
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دراسة حالة:
تنظيم خدمة تحويل األموال يف كينيا M-Pesa
هــو نظــام لتحويــل األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول يف كينيــا ،ويتطلــب فقــط اســتخدام هاتــف نقــال ،وقــد أســهمت الرســائل النصيــة
القصيــة يف خفــض الالمســاواة الماليــة يف كينيــا .وبينمــا تــم الترخيــص لهــذه المنظومــة كمؤسســة غيــر بنكيــة ،مازالــت الحســابات
البنكيــة تُنظــم وفــق القوانيــن المصرفيــة الصارمــة .وهــو مــا يجعــل شــبكة  M-Pesaغيــر البنكيــة مســتقرة .إذ يراقــب البنــك
المركــزي أنشــطتها عــن كثــب لكنــه لــم يصــدر قواعــد تنظيميــة إضافيــة خاصــة لهــا.
تتســم عمليــات الدخــول والتســجيل يف الشــبكة بالبســاطة والحريــة .وقــد قبــل الدفــع مــن خاللهــا حوالــي  36ألــف تاجــر منــذ العــام
 .2016ويــوْد ِع المســتخدمون االئتمــان نقــد ًا أو مــن خــال تطبيــق يســمح للمســتخدم بربــط حســابه البنكــي بحســابه يف الشــبكة.
وبمجــرد وجــود النقــود يف الشــبكة يمكــن للمســتخدم نقــل األمــوال لألســرة واألصدقــاء والتجــار مــن خــال رســالة نصيــة .ويتــم
تثميــن مقابــل كل معاملــة علــى أســاس شــرائح متدرجــة ،األمــر الــذي يســمح حتــى ألفقــر الزبائــن بالدخــول إلــى الشــبكة .وحينمــا
تتلقــى المنظومــة النقــود أو األرصــدة الحســابية يتــم إيداعهــا يف حســابات بنكيــة كأمانــة.
وبينمــا توجــد نمــاذج مشــابهة نجحــت يف بلــدان متعــددة مثــل باراجــواي وهونــدراس وإلســلفادور ،فإنهــا لــم تنجــح يف أماكــن أخــرى
مثــل جنــوب أفريقيــا والهنــد .ويعــد النمــوذج قابــا ًللتطبيــق الواســع مــن الناحيــة النظريــة ،فهــو ال يحتــاج أكثــر مــن شــركة هاتــف
ســا يف األســواق التــي أصبــح منظموهــا شــركاء
محمــول تخلــق منصــة للمدفوعــات وتحويــل األمــوال .غيــر أن النمــوذج يزدهــر أسا ً
فاعليــن ويســاعدون يف إنجــاح االبتــكارات الرائــدة .ويتبيــن مــن هــذه الحالــة أنــه مــن الحيــوي لمجتمــع األعمــال المحلــي أن يتبنــى
جــا شــامال ًيف جهــود حشــد التأييــد ،وأن يعمــل مــع الجهــات التنظيميــة لتحديــد اإلصالحــات التــي ســتحقق أفضــل حفــز لالبتــكار
نه ً
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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تطبيق وإنفاذ القواعد التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات اإللكترونية
مــازال النفــاذ إلــى الخدمــات البنكيــة ،كمــا الحظنــا ســابقًا،
يمثــل تحديًــا كبيــرًا لكثيــر مــن أصحــاب المشــروعات المحليــة
والمســتهلكين ،وقــد تخضــع المدفوعــات اإللكترونيــة ذات الصلــة
بالبنــوك ألي عــدد مــن القيــود التنظيميــة .وبرغــم الحضــور
المتزايــد لمقدمــي خدمــات الدفــع البديــل غيــر البنكــي ،فإنــه قــد
يصعــب علــى مــزودي النوعيــن الجديديــن والجهــات التنظيميــة
التطبيــق الســليم للقوانيــن بمــا يواكــب التجديــد .ومــن أجــل
مســاعدة أصحــاب المشــروعات والجهــات التنظيميــة نشــأت
"المختبــرات التجريبيــة" كحــل يف ســياق الشــبكة المعقــدة
للقواعــد التنظيميــة الماليــة ،فضــا ًعــن تســهيل اإلنفــاذ .وقــد تــم
صــك مصطلــح "المختبــرات التجريبيــة"  sandboxيف المملكــة
المتحــدة ،ليشــير إلــى فضــاء آمــن قانونيًــا الختبــار المنتجــات،
الخدمــات ،نمــاذج األعمــال ،وآليــات التزويد ،دون عواقــب قانونية

ضــارة ،وحيــث تتابــع الجهــات التنظيميــة األمــر كلــه .145وهــو مــا
يســمح للمنتجــات بالوصــول إلــى أســواق لــم تصــل إليهــا أو
تختبرهــا مــن قبــل .146ومــن الفوائــد األخــرى لهــذه اآلليــات النفــاذ
األفضــل إلــى الماليــة وخدمــات الدفــع التــي تصــل إلــى الســوق يف
وقــت أســرع وبتكلفــة أقــل .147وقــد طبقــت المملكــة المتحــدة،
أســتراليا ،ســنغافوره ،هونــج كونــج ،وهولنــدا ،هــذه المختبــرات
بالفعــل لتشــجيع االبتــكار والتجديــد يف قطــاع الدفــع اإللكترونــي.
فرصــا
وكمــا يتضــح مــن دراســة الحالــة التاليــة ،توفــر المختبــرات
ً
فريــدة للعمــل عــن كثــب مــع الجهــات التنظيميــة ،ليــس فقــط
يف مســائل اإلنفــاذ والتطبيــق ،وإنمــا ً
أيضــا لتســليط الضــوء علــى
القواعــد التنظيميــة التــي تشــكل عبئًــا ،وربمــا المشــاركة يف
عمليــة صنــع القوانيــن.
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دراسة حالة:
المختبر التنظيمي لشركة لونو  Lunoيف المملكة المتحدة
كانــت هيئــة الســلوك المالــي  FCAيف المملكــة المتحــدة هــي أول جهــة منظ ِمــة تتبنــى المختبــرات التجريبيــة لتشــجيع منتجــات
التكنولوجيــا الماليــة يف الســوق .وقــد بــدأت هــذه المبــادرة يف يونيــو  2016ومنحــت المتقدميــن لهــا فتــرة تتــراوح بين شــهرين وســتة
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».
ُخصــص لهــا مســئول عــن الحالــة مــن هيئــة الســلوك المالــي ،ليســاعدها يف تصميــم بيئــة
وبمجــرد قبــول شــركة مــا يف المختبــر ،ي ّ
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.
ومــن األمثلــة الناجحــة للشــركات التــي تــم اختبارهــا شــركة لونــو  Lunoوهــي شــركة بادئــة يف جنــوب أفريقيــا طــورت خدمــة
تحويــات عابــرة للحــدود مبنيــة علــى البلوكشــين ( blockchainللتخزيــن والتشــفير الرقمــي للمعامــات) .وقامــت لونــو ،تحــت
إشــراف هيئــة الســلوك المالــي بالتعــاون مــع شــركاء مصرفييــن ،باختبــار كفــاءة إرســال النقــود إلــى أســواق ناميــة باســتخدام
عمــات رقميــة .ويقــول ماركــوس ســوانبويل الرئيــس التنفيــذي والشــريك المؤســس يف لونــو« :عملنــا عــن كثــب مــع الكثيــر
مــن جهــات منظ ِمــة مختلفــة حــول العالــم ،ومــن المؤكــد أن تواصلنــا مــع هيئــة الســلوك المالــي قــد ســاعدنا يف فهــم المســائل
التنظيميــة المحيطــة بعملنــا».
وطبقًــا لتقريــر المختبــر التنظيمــي لهيئــة الســلوك المالــي عــن عــام  2017فإنــه ال يــزال مــن المبكــر جـد ًا التوصــل إلــى اســتنتاجات
بعيــدة المــدى عــن األثــر اإلجمالــي للمختبــرات التجريبيــة .إال أن نتائــج العــام  2017توضــح بالفعــل حــدوث تقــدم يف تشــجيع
المنافســة والشــمول يف القطــاع المالــي.
وقــد اكتمــل بالنجــاح فعليًــا اختبــار  %75مــن الطلبــات التــي قُد ّ ِمــت يف الســنة األولــى ،ومــازال  %90مــن 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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األطر المؤسسية ذات الصلة بالمدفوعات اإللكترونية
تُعتبــر األطــر المؤسســية المتباينــة حــول العالــم مــن الجوانــب
األخــرى المعقــدة بالنســبة للمدفوعــات اإللكترونيــة .فعلــى
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،
تقليديــة كانــت أم خدمــات دفــع بيــن الحســابات .148إلــى جانــب
ثــاث وكاالت أخــرى تتعامــل مــع المؤسســات غيــر اإليداعيــة مثل
خدمــات الدفــع اإللكترونــي غيــر البنكــي .149وتشــكل هــذه البنيــة
طــا علــى الشــركات ،بالمراقبــة والقواعــد
متعــددة الــوكاالت ضغ ً
ً
التنظيميــة والتوجيهــات التــي قــد تكــون متضاربــة أحيانــا .ويخــف
هــذا الضغــط عــن الشــركات عندمــا تنســق الهيئــات التنظيميــة
فيمــا بينهــا إلصــدار قواعــد متســقة ،وإتاحــة المعلومــات ،وإبــاغ
الشــركات بالتحديثــات التنظيميــة عبــر طيــف واســع مــن القنــوات
مثــل حســابات وســائل اإلعــام االجتماعــي أو القوائــم البريديــة.
كمــا تقــوم الواليــات القضائيــة بتوزيــع المســئوليات علــى نحــو
مختلــف بيــن الكيانــات الوطنيــة وتحــت الوطنيــة .ففــي بعــض

البلــدان ،مثــل الواليــات المتحــدة وكنــدا  150يتــم 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
يخططــون للعمــل فيهــا .151بينمــا علــى العكــس مــن هــذا يركــز
االتحــاد األوربــي الكثيــر مــن الرقابــة الماليــة علــى المســتوى
االتحــادي ،مــع إشــراف البنــك المركــزي األوربــي والســلطة
المصرفيــة األوربيــة علــى معظــم الرقابــات الماليــة .كذلــك
يف الهنــد ،يراقــب بنــك االحتياطــي الهنــدي عمــل المؤسســات
الماليــة يف نطاقــه.152
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.

التوقيعات اإللكترونية
إلــى جانــب المدفوعــات اإللكترونيــة ،تعتبــر التوقيعــات
مــا يف معامــات االقتصــاد الرقمــي .فقــد
اإللكترونيــة جانبًــا مه ً
كانــت التوقيعــات التقليديــة بخــط اليــد ركنًــا أساســيًا يف النصوص
القانونيــة الحاكمــة للعقــود ،ولكــن مــع صعــود االتفاقــات الرقميــة
الخالصــة ،أصبحــت التوقيعــات اإللكترونيــة تمثــل تحديًــا قانونيًــا
غيــر معتــاد .والتوقيــع اإللكترونــي يف أبســط أشــكاله يمثــل

هويــة شــخصية مبنيــة علــى الحاســوب .وخــال العقــود القليلــة
الماضيــة ،أضحــت التوقيعــات اإللكترونيــة والجوانــب األمنيــة
المحيطــة بهــا محــل تعقيــدات متزايــدة ،تتــراوح بيــن نســخ
إلكترونيــة مــن توقيــع الشــخص بخــط يــده ،وتوقيعــات رقميــة
تتطلــب تصديــق طــرف ثالــث.
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األطر الدولية للتوقيعات اإللكترونية
أصبــح العديــد مــن األطــر متعــددة األطــراف واإلقليميــة متقبــا ً
للتوقيــع اإللكترونــي .فعلــى المســتوى الدولــي قــادت معظــم
الجهــود لجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي
 UNCITRALوالقوانيــن النموذجيــة التــي أصدرتهــا .ولمــا
كانــت هــذه اللجنــة تمثــل القلــب القانونــي لألمــم المتحــدة
فيمــا يختــص بالقانــون التجــاري الدولــي ،فقــد دفعــت باتجــاه
توحيــد وتحديــث قواعــد المعامــات التجاريــة مــن خــال جملــة
مــن المبــادرات ،كان مــن بينهــا القوانيــن واألحــكام النموذجيــة
المقبولــة عالميًــا .153وتتضمــن هــذه األطــر نمــاذج مفيــدة لألحكام
المتخصصــة ،التــي يمكــن أن يســتخدمها كل مــن الجهــات

التنظيميــة وجماعــات األعمــال كنقــاط انطــاق مفيــدة لإلصــاح أو
حشــد التأييــد .ويعــرض الجــدول  5بإيجــاز بعــض األطــر الدوليــة
األخــرى .ففــي بعــض األقاليــم ،مثــل أمريــكا الالتينيــة ،تــم اعتمــاد
القانــون النموذجــي للجنــة األمــم المتحــدة المذكــورة فيمــا
يتعلــق بالتوقيعــات اإللكترونيــة .ويمكــن التســاع هــذا االتجــاه أن
يســاعد يف توطيــد األطــر المتعــددة ،بجعلهــا أيســر للعمــل عبــر
الحــدود بالنســبة للمشــروعات مــن كافــة األحجــام .وينبغــي علــى
مجتمــع األعمــال المحلــي المتابعــة الوثيقــة للتطــورات يف هــذا
المجــال والبحــث عــن مجــاالت جديــدة تمكنــه مــن المشــاركة يف
عمليــة صياغــة القواعــد كلمــا كان ممكنًــا.

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

المبادرات

المبادرات متعددة األطراف
•القانون النموذحي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي بشأن التجارة اإللكترونية.154
•القانون النموذحي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي بشأن التوقيعات اإللكترونية.155

•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 ً
أيضا 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).
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المبادرات

نتائجها بالنسبة لمجتمع األعمال
المبادرات اإلقليمية

••	 شهادة المنشأ الرقمية التي تصدرها رابطة
تكامل أمريكا الالتينية .156 ALADI
••	 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
يف وقــت أصبــح االعتــراف الدولــي واإلقليمــي بالتوقيعــات
اإللكترونيــة أكثــر شــيوعًا ،مازالــت هنــاك نُهُــج غيــر متماســكة
نســبيًا فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا علــى المســتوى المحلــي .بمعنــى
أن المشــروعات المنخرطــة يف التجــارة الدوليــة مضطــرة إلــى
مراعــاة المتطلبــات المتعــددة كــي تضمــن صحــة التعاقــدات،
وهــو مــا يمكــن أن يمثــل تحديًــا للجميــع فيمــا عــدا الشــركات
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
إلــى حــد كبيــر علــى نيــة أطــراف االتفــاق ،ســواء كانــت العقــود
160
مكتوبــة أو إلكترونيــة أو شــفوية .فتعتــرف كل مــن األرجنتيــن
ونيوزيلنــد 161وكنــدا 162بحجيــة العقــود اإللكترونيــة ،ســواء يف
التشــريعات أو القواعــد التنظيميــة .وباإلضافــة إلــى تأكيــد أن
للعقــود اإللكترونيــة نفــس وضعيــة العقــود التقليديــة ،تقبــل
معظــم الواليــات القضائيــة اليــوم بالتوقيعــات اإللكترونيــة يف
مســار أعمالهــا المنتظمــة وتعتبرهــا قابلــة لإلنفــاذ أمــام المحاكم.
بيــد أن الكثيــر مــن الواليــات القضائيــة تضــع اســتثناءات
ً
أيضــا بعــدم االعتــراف بحجيــة أنــواع معينــة مــن التوقيعــات
اإللكترونيــة .وبينمــا تختلــف البلــدان يف القوائــم الخاصــة
بتلــك االســتثناءات ،فإنهــا تــدور غالبًــا حــول مســائل الميــراث
وقوانيــن األســرة كالطــاق مثــا ً .163كمــا تســتبعد بلــدان أخــرى
عمليــات قانونيــة مثــل منــح ســلطة االدعــاء يف الهنــد ،والتوثيــق

العدلــي يف البرازيــل . 164ورغــم وجــود اعتــراف واســع يف بلــدان
أمريــكا الالتينيــة باســتخدام التوقيعــات اإللكترونيــة يف الوثائــق
المرتبطــة باألعمــال ،مــازال اســتخدام التوقيعــات الخطيــة
وخدمــات الموثقيــن ملزمًــا يف الوثائــق العامــة وأنــواع معينــة مــن
العقــود (مثــل العقــود العقاريــة) .165كذلــك قــرر القضــاة يف واليــة
كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة أنــه حتــى مــع كــون التوقيعــات
الرقميــة مناســبة يف كثيــر مــن موضوعــات األعمــال ،فإنهــا ال تحــل
بشــكل مطلــق محــل التوقيعــات الخطيــة األصليــة.166
ولهــذا الســبب كان مــن أهــم المســائل التــي يجــب علــى مجتمــع
األعمــال المحلــي أن يســأل أوال ً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
167
مســتوى األمــن الــذي توفــره
تميــل الواليــات القضائيــة إلــى تنظيــم التوقيعــات اإللكترونيــة
وفــق نُهُــج ثــاث رئيســية  ،تؤثــر علــى كيفيــة التعامــل مــع األنــواع
المختلفــة مــن التوقيعــات اإللكترونيــة مــن حيــث ســامتها
وقانونيتهــا واالعتــراف بهــا أمــام القضــاء .ويوضــح الشــكل 5
النُهُــج الثــاث.

 1.1التوقيعــات بالنقــر  :Click-to-sign Signaturesوتتضمــن صناديــق اختيــار المصادقــة ،صــور المســح الضوئــي،
واألســماء المطبوعــة.
 2.2التوقيعــات اإللكترونيــة األصليــة  : Basic E-Signaturesحيــث يضــع الموقــع توقيعــه اليــدوي إلكترونيًا على المســتند،
ويتــم حمايــة المســتند ككل مــن خــال توقيــع رقمــي مشــفر مملــوك للمؤسســة مقدمــة الخدمــة والتــي تكــون بمثابــة «شــاهد»
علــى التوقيع.
 3.3التوقيــع الرقمــي  : Digital Signaturesوهــو النــوع األكثــر تقدمًــا وأمنًــا .ويتــم باســتخدام هويــة رقميــة مصــدق عليهــا
تصدرهــا ســلطة منــح شــهادات  CAأو مقــدم خدمــات تصديــق  TSPيقــوم منفــردًا بالربــط بيــن التوقيــع وهويــة الموقــع .ويف
العــادة يتــم اســتخدام البنيــة التحتيــة الرئيســية العامــة  PKIوهــي وســيلة للمصادقــة والتحكــم يف الوصــول إلــى الشــبكات غيــر
169
الموثوقــة 168وذلــك للتحقــق مــن ســامة المســتند
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الشكل  - 5مداخل تنظيم التوقيع اإللكتروني

التوقيعات
اإللكترونية

التنظيم المحايد
إزاء التكنولوجيا

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

التنظيم الثنائي

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

التنظيم المحدد

يعترف بحجية ونفاذية أنواع محددة من
التوقيعات اإللكترونية

)Source: New Markets Lab (2018

القواعــد التنظيميــة الحياديــة إزاء التكنولوجيــا  :تتعامــل
بمقتضاهــا القوانيــن والقواعــد التنظيميــة مــع التوقيعــات الخطيــة
والتوقيعــات اإللكترونيــة علــى أســاس متســاو ٍ وبغــض النظــر عــن
التكنولوجيــا المســتخدمة .171ومــن البلــدان ذات القوانيــن الحياديــة
إزاء التكنولوجيــا أســتراليا ،172نيوزيلنــد ، 173وكنــدا . 174وكلمــا ازداد
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 غيرهــا ،175وذلــك
حســب مســتوى األمــن الــذي توفــره نظــم التصديــق  ،وتوجــد أمثلة
علــى هــذه األطــر يف االتحــاد األوربــي 176ومعظــم بلــدان أمريــكا
الالتينيــة 177وروســيا .178

القواعــد التنظيميــة المحــددة تكنولوجيًــا :وهــي المدخــل
وتخصيصــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة ،فهــي ال
األكثــر تقييــدًا
ً
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
ســلفًا .179ومــن البلــدان التــي تســتخدم هــذا النهــج الهنــد،180
ماليزيــا ،181وكوريــا الجنوبيــة .ويمكــن أن يضــع هــذا النهــج حواجــز
أمــام بعــض أعضــاء مجتمــع األعمــال المحلــي ،وتحــد مــن أنــواع
التوقيعــات والتكنولوجيــات الجديــدة.182
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تطبيق وإنفاذ التوقيعات اإللكترونية
نظــرًا ألنــه يقــع علــى عاتــق الســلطات القانونيــة عــادة عــبء
تحديــد تعريفــات وتصنيفــات التوقيعــات اإللكترونيــة ،فــإن
التحديــات التــي نشــأت فيمــا يتعلــق بتطبيقهــا وإنفاذهــا تتــم
مواجهتهــا أوال ًيف القطــاع العــام .ففــي الصيــن مثــا ًال يعتــد بعــض
القضــاة بالتوقيعــات اإللكترونيــة علــى الرغــم مــن االعتــراف
الواضــح للقانــون بهــا .183وعندمــا يعمــل صنــاع السياســات
العامــة علــى صياغــة أحــكام توضــح وضعيــة األنــواع المختلفــة

مــن التوقيعــات اإللكترونيــة ،ينبغــي علــى جماعــة حشــد التأييــد
لألعمــال العمــل عــن كثــب قــدر اإلمــكان مــع القطــاع العــام
لضمــان تلبيــة احتياجاتهــا .وقــد نجــح مجتمــع األعمــال فعليًــا
يف العمــل مــع الجهــات التنظيميــة مــن خــال حمــات تســتهدف
إنفــاذ التوقيعــات اإللكترونيــة ،كمــا حــدث يف حالــة ســريالنكا
الموضحــة بالدليــل االسترشــادي الموجــز ،وهــو نمــوذج يمكــن
تكــراره يف واليــات قانونيــة أخــرى.

األطر المؤسسية ذات الصلة بالتوقيعات اإللكترونية
تتوقــف األطــر المؤسســية المحيطــة بالتوقيــع اإللكترونــي علــى ما
إذا كان القانــون يعطــي قيمــة خاصــة للتكنولوجيــات المختلفــة،
وكذلــك اإلطــار التنظيمــي العــام .ففــي الواليــات القضائيــة
الحياديــة إزاء التكنولوجيــا ،يكــون اإلطــار المؤسســي المطلــوب
إلنفــاذ التوقيعــات اإللكترونيــة هــو نفســه اإلطــار الخــاص
بالتوقيعــات التقليديــة :وتحدي ـدًا المحاكــم والهيئــات التحكيميــة
التــي تفصــل يف صحــة العقــود .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الكثيــر
مــن الواليــات القضائيــة ذات النُهُــج المحــددة تكنولوجيًــا ،قــد
أنشــأت إطــارًا مؤسســيًا مســتقال ًتمامًــا إلنفــاذ والتصديــق علــى
التوقيعــات الرقميــة .ويضــم هــذا اإلطــار كال ً مــن الــوكاالت
الحكوميــة وممثلــي القطــاع الخــاص.
ويف تلــك الحــاالت يتــم تقييــد بعــض العالقــات والتفاعــات
بأحــكام قانونيــة ،بينمــا ترتبــط أخــرى كليًــا ببنــود العقــد المتفــق
عليهــا .ويمكــن للفاعليــن الخــواص العمــل كهيئــات للمصادقــة،

وهــي تشــمل ســلطات منــح الشــهادات ومقدمــي خدمــات
التصديــق المشــروحة ســلفًا 184كمــا هــو الحــال يف االتحــاد األوربــي
واألرجنتيــن .وتحصــل هــذه الكيانــات علــى ترخيــص بهــذا مــن
الســلطات الحكوميــة ،كمــا يمكــن أن تقــدم خدمــات التوثيــق
باتبــاع معاييــر تكنولوجيــة معينــة .فمثــا ًتتطلــب هيئــة خدمــات
الهويــة والمصادقــة والثقــة يف االتحــاد األوربــي  ،eIDASمــن
مقدمــي خدمــات التوثيــق أن تكــون مراجَعــة مــن ق ِبَــل هيئــة
لتقييــم االمتثــال والوفــاء بااللتزامــات القانونيــة .185ويف األرجنتيــن
تــم تحديــد معاييــر تكنولوجيــة يجــب علــى الشــركة اتباعهــا كــي
نصــح مجتمــع األعمــال المحلــي
تحصــل علــى تلــك الوضعيــة .186وي ُ َ
بــأن يتخــذ مــن خدمــات التصديــق بالقطــاع الخــاص مثــاال ًلــه،
حيــث تعمــل مــع الجهــات التنظيميــة للتأكــد مــن المعاملــة
المناســبة الحتياجاتهــا.
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