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أمن اإلنترنت شرط لتشجيع التجارة واالبتكار
ّ
تحولت شبكة اإلنترنت إلى سوق عاملية إلتمام
املعامالت والصفقات ،ما يستدعي إيجاد وسائل
وتقنيات تضمن أمن التبادل وتحمي التعديات
على الحقوق .ه��ذا ال��واق��ع ك��ان محور محاضرة
ألقاها وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي ��وس ��ف ،مل �ن��اس �ب��ة العيد
الثاني للمركز األكاديمي الياباني ،تحت عنوان
«أم ��ن اإلن �ت��رن��ت» ،إذ رأى أن��ه «ن �ظ �رًا إل��ى أهمية
املعلومات املرسلة عبر اإلنترنت وحساسيتها،
فإن أمن اإلنترنت شرط مسبق لضمان التشغيل
السريع لألنشطة التجارية وتشجيع االبتكار
في مجال األعمال».
وي �ق��ول ال �ص �ف��دي ،إن وزارة االق �ت �ص��اد درست
الحاجة إل��ى تشريعات إضافية ت��واك��ب التطور
ال �ت �ك �ن ��ول ��وج ��ي وت� ّ�غ� �ط ��ي ال� �ن� �ق ��ص التشريعي
ّ
املستجد ،وأعدت سلة قوانني شملت موضوعات
جديدة وتعديالت على القوانني املرعية اإلجراء،
تمثلت في اقتراح قانون تكنولوجيا املعلومات
الجارية مناقشته حاليًا في مجلس النواب».

ويتضمن اق �ت��راح ال�ق��ان��ون معالجة للمعامالت
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ال �ت �ج��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،عمليات
ال� ��دف� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي وال� �ت� �ح ��وي ��ل اإللكتروني
لألموال النقدية ،خدمات التواقيع اإللكترونية،
أح �ك��ام خ��دم��ات ال �ن �ق��ل إل ��ى ال �ج �م �ه��ور بوسيلة
إل �ك �ت��رون �ي��ة ،ح �م��اي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ذات الطابع
ال� �ش� �خ� �ص ��ي ،وج� � ��رائ� � ��م م �ت �ع �ل �ق��ة باملعامالت
اإللكترونية.
املعلوماتي ،فالقانون يتطرق
األمن
مجال
أما في
ّ
إل ��ى م�ع��ال�ج��ة «أص � ��ول ب ��ث رس��ائ��ل ال �ت��روي��ج أو
التسويق اإلل�ك�ت��رون��ي غير امل�س�ت��درج ،ويفرض
ب �ع��ض ال �ق �ي��ود ع �ل��ى م � � � ّ
�زودي خ ��دم ��ات النقل»،
ب�ح�س��ب ال �ص �ف��دي ،ال ��ذي ي ��رى أن ه ��ذا االقتراح
ي ��أت ��ي ف ��ي ع �ص��ر «أوت � ��وس� � �ت � ��رادات املعلومات
ّ
والحكومة اإللكترونية ،حيث يعد أمن املعلومات
م��ن امل��واض �ي��ع امل �ل� ّ�ح��ة ل�ح�م��اي��ة ال�ع�م��ل اإلداري،
ّ
علمًا ب��أن ح ��دة ال�ه�ج�م��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة تزايدت
أخيرًا».
(األخبار)

