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 مقدمة  

ُعقددد اجتمدداع ا ددعاء املعدد  بقددوانني وأنظمددة الفضدداء اإللكددرتوين مددن أجددل تعزيددز التجددارة  -1
اإللكرتونية، مبا يف ذلك دراسات احلالت اإلفراديدة والددروس املسدتفادة، يف قصدر األمدم جبنيدف، 

، وفقدداا لكحكددايت الدد  اتفددق عليهددا جملددس التجددارة 2015آذار/مددارس  27إىل  25يف الفددرتة مددن 
. وحضدددر 2014حزيران/يونيدددف  24والتنميدددة يف دورتدددف التنفيتيدددة التاسدددعة وا مسدددني املعقدددودة يف 

 مشارك ميثلون مجيع فئات أصحاب املصلحة. 200الجتماع أكثر من 

 ماجت الرئيس -نوالا  
يددةس سددبل تقيدديم الحتياجددات مددن تشددريعات حبددا اجتمدداع ا ددعاء املسددائل الرئيسددية التال -2

الفضددداء اإللكدددرتوين، وأفضدددل املمارسدددات يف تعزيدددز املعدددامالت اإللكرتونيدددة عدددع احلددددود، و سدددني 
األمن على شدبكة اإلنرتندت، ودور أصدحاب املصدلحة، واإلجدراءات الد  ميكدن اناذهدا مدن أجدل 

شريعات الفضداء اإللكدرتوين ذات الصدلة، رصد التقديت احملرز يف البلدان واملناطق النامية يف وضع ت
والكيفية ال  ميكن هبا للمساعدة املقدمة من املنظمات الدوليدة وريههدا مدن الشدركاء اإلنيدائيني أن 

 تيسر إنفاذ قوانني مالئمة يف جمال التجارة اإللكرتونية.

 البيايات اال تتاحية -نلف 
ونكتددداد التوسدددع والتسدددور السددددريعني أبدددرزت مدددديرة شدددعبة التكنولوجيدددا واللوجسدددتيات باأل -3

اللدددتين تشدددهدجا التجدددارة اإللكرتونيدددة لددددم البلددددان املتقدمدددة والبلددددان الناميدددة. وتددد دي التجدددارة 
اإللكرتونيدددة إىل  دددول القتصددداد العددداملي، وقدددد أخهدددرت الجتاهدددات األ دددهة أثدددر هدددت  التجدددارة يف 

ات علددى السددواء، األمددر الددتي يضددفي سالسددل اإلمدددادات العامليددة. فهددي تتدديط فرصدداا وتسددر   دددي
أجيددة  اصددة علددى إجددراءات السددتجابة املالئمددة علددى صددعيد السياسددات العامددة. ريدده أن هندداك 
حاجددة إىل مزيددد مدددن العمددل لتهيئددة بيئدددة م اتيددة للتجدددارة اإللكرتونيددة تشددمل اجلميدددع وتيسددر النمدددو 

 القتصادي والتنمية املستدامة.
وقددد أدم األونكتدداد دوراا رائددداا يف هددتا اأددال منددت أن أصدددر تقريددر  التددار ي األول عددن  -4

 .(1)2015تقريددددر اقتصدددداد املعلومددددات لعددددايت إىل أن أصدددددر  2000التجددددارة اإللكرتونيددددة يف عددددايت 
وباإلضدددافة إىل ذلدددك، تعددداون األونكتددداد عدددن كثدددب مدددع منظمدددات دوليدددة أ دددرم يف جمدددال التجدددارة 

 كنولوجيا املعلومات والتصالت من أجل التنمية.اإللكرتونية وت

__________ 

(1) UNCTAD, 2015, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for 

Developing Countries (New York and Geneva, Sales No. E.15.II.D.1, United Nations publication). 
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وقددديت رئددديس قسدددم  ليدددل تكنولوجيدددا املعلومددات والتصدددالت التدددابع لشدددعبة التكنولوجيدددا  -5
واللوجسددتيات حملددة عامددة عددن برنددامج عمددل الجتمدداع، مددعزاا الجتاهددات الرئيسددية يف جمددال التجددارة 

املة. اإللكرتونية والقضايا احلامسة املتعلقة بتهيئدة بيئدة قانونيدة وتنظيميدة م اتيدة لتجدارة إلكرتونيدة شد
ووجف الهتمايت إىل العمل التي اضسلعت بف أمانة األونكتاد يف  ديد قوانني الفضداء اإللكدرتوين 
علددى الصددعيد العدداملي، وقددال إنددف ل يددزال يتعددني أن  ددرز البلدددان الناميددة تقدددماا يف اعتمدداد القددوانني 

 ذات الصلة.

 تروييةاالاجاهات والتحديات القايايية  ي مجال التجارة اتلو -باء 
أبدددرز املشددداركون يف املناقشدددة مدددا تشدددهد  التجدددارة اإللكرتونيدددة مدددن زيدددادة سدددريعة وتوسدددع  -6

جغدددددددرايف يُتوقدددددددع أن يسدددددددتمرا يف السدددددددنوات القادمدددددددة. وقدددددددد أدم  سدددددددن تكنولوجيدددددددا املعلومدددددددات 
والتصددالت علددى نسددا  واسددع إىل تسددريع السلددب الشددبكي علددى  دددمات التجددارة اإللكرتونيددة 

ندددت التجددددارة اإللكرتونيدددة مزيدددداا مددددن امل سسدددات الصدددغهة واملتوسددددسة احلجدددم مددددن وتقددددميها. ومك  
املشددداركة يف الصدددادرات والتصددددير إىل عددددد أكدددع مدددن البلددددان مقارندددة بالتجدددارة ريددده اإللكرتونيدددة. 
وتكتسب األسوا  الناشئة والبلدان النامية أجية باعتبارها جهات مستهلكة وجهات موردة علدى 

إتاحددة التجددارة اإللكرتونيدددة علددى الصددعيد العدداملي، مدددن املهددم العمددل علددى زيدددادة  اإلنرتنددت. وبغيددة
التنسدديق والشددفافية. وأعددرب املشدداركون يف املناقشددة عددن القلددق إزاء محايددة املسددتهلك و صوصدديتف 
ومحايددددة بياناتددددف وجددددرائم الفضدددداء اإللكددددرتوين. وأدم ذلددددك إىل مناقشددددة ُأكدددددت فيهددددا احلاجددددة إىل 

ياكددل األساسددية الرقميددة ووضددع قددوانني وأنظمددة الفضدداء اإللكددرتوين كوسدديلة لتعزيددز السددتثمار يف اه
 الثقة واألمن على شبكة اإلنرتنت.

ومثددة عدددد مددن التحددديات املسروحددة، مثددل احلاجددة إىل السددتثمار يف رأس املددال البشددري  -7
ل بدد مدن بددتل إلضدفاء الفعاليدة والكفداءة علددى أنشدسة التجدارة اإللكرتونيددة. وعدالوة علدى ذلددك، 

جهود يف تثقيف الناس وتوعيتهم كي يتسىن هم السدتفادة مدن التجدارة اإللكرتونيدة. وشددد أحدد 
املشدداركني يف املناقشددة علددى ضددرورة ةيئددة بيئددة للتجددارة اإللكرتونيددة ميكددن أن تزدهددر فيهددا األعمددال 

، ول سدديما لدددم املددديرين التجاريددة اإللكرتونيددة السموحددة. ومددن املهددم بندداء القدددرات البشددرية احملليددة
من الفئة الوسسى، بغية تعزيز األعمال التجارية اإللكرتونية احمللية وضمان إدارةا بفعالية. ويسدر  
تسوير اهياكل األساسية  دياا آ ر يف العديد من البلدان. فقد رأم بعد  املشداركني يف املناقشدة 

بضددائع إىل البلددد ودا لددف. ومددن األساسددي أن النقددل الددعي يكتسددي أجيددة حامسددة لتيسدده تسددليم ال
 660 000أيضدداا إددداد حلددول الدددفع انمددن، وميكددن أن تضددسلع مكاتددب العيددد البددال  عددددها 

 مكتب يف خمتلف أحناء العامل بدور رئيسي يف التجارة اإللكرتونية.
م ومدددن املهدددم إرسددداء إطدددار قدددانوين للتجدددارة اإللكرتونيدددة لددداف  علدددى التدددوازن بدددني التنظدددي -8

واملنافسة والبتكار. وعالوة على ذلك، ددب دعدم األطدر القانونيدة مب سسدات كثدهة املدوارد تضدم 
موخفني مهرة كي يتسىن إجراء أنشسة التجارة اإللكرتونية بأمان وكفاءة ويف خل القدانون. وميكدن 
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، أن تنشددأ تعقيدددات بسددبب ا ددتالت املخسسددات الوطنيددة وعددديت اتسدداقها، تتعلددق مددثالا بالضددرائب
ومددن الضددروري إذن ضددمان إمكانيددة التشددغيل املتبددادل والتسددابق بددني شددبكات التجددارة اإللكرتونيددة 
الوطنيدددة ونظمهدددا وبيئاةددددا القانونيدددة. وينبغددددي أن تعمدددل األطددددر القانونيدددة املناسددددبة ووكدددالت إنفدددداذ 

لتجدددارة القدددوانني علدددى تعزيدددز احلقدددو  الفرديدددة ومندددع الضدددرر وتيسددده املعدددامالت التجاريدددة يف جمدددال ا
اإللكرتونيددددة. ويف الوقددددت نفسددددف، مثددددة تكدددداليف ترتتددددب علددددى اعتمدددداد قددددوانني الفضدددداء اإللكددددرتوين 
وإنفاذهدددا. ففدددي ال ددداد األورُو مدددثالا، قُددددرت تكلفدددة امتثدددال األعمدددال التجاريدددة لقدددوانني محايدددة 

 البيانات بنحو ملياري يورو سنوياا.
إللكرتونية يف اسرتاتيجيات التنمية األوسدع ويف رأي بع  ا عاء، ينبغي إدماج التجارة ا -9

نساقاا. ول ينبغي النظر إىل التجارة اإللكرتونية وأمن الفضاء اإللكرتوين من منظور قانوين وجتداري 
فحسدددب، بدددل ينبغدددي أن تراعدددى فيهمدددا أيضددداا أهددددات التنميدددة القتصدددادية والجتماعيدددة. ويشدددكل 

ى  دددمات التجاريددة اإللكرتونيددة عدداملني هددامني اإلدمدداج الجتمدداعي وحصددول مجيددع املددواطنني علدد
أيضداا ينبغدي وضددعهما يف العتبدار. ودعددا بعد  ا ددعاء األونكتداد واملنظمددات الدوليدة األ ددرم إىل 
مسدداعدة احلكومددات يف تعزيددز الددنظم اإليكولوجيددة واألسددوا  الوطنيددة ا اصددة بالتجددارة اإللكرتونيددة 

 عم تنمية اقتصادية أوسع نساقاا.وقوانني الفضاء اإللكرتوين ذات الصلة لد

 قاايي  المعامالت اتلوترويية -جيم 
نظددر املشدداركون،  ددالل جلسددة ريدده رمسيددة مكرسددة لوضددع قددوانني املعددامالت اإللكرتونيددة  -10

واملسائل القانونية ذات الصلة هبدت تيسه التجارة اإللكرتونية، يف ضرورة تسابق القدوانني لتيسده 
وناقشدددوا أوجدددف ال دددتالت يف القدددانون العدددايت وا دددا  احمللدددي بدددني املنددداطق  التجدددارة عدددع احلددددود،

ودا ددل املنسقددة نفسددها. وتشددكل اتفاقيددة األمددم املتحدددة املتعلقددة باسددتخدايت ا سابددات اإللكرتونيددة 
 ( مثالا على صك قانوين دويل حديا يتعلق بالتجارة اإللكرتونية.2005يف العقود الدولية )

ديددددد اهويددددة اإللكرتونيددددة وقضددددايا مددددن قبيددددل التحقددددق  دددددياا أمددددايت تنفيددددت فلساملددددا طددددر    -11
املعددامالت اإللكرتونيدددة، األمددر الدددتي أعددا  التجدددارة اإللكرتونيددة عدددع احلدددود. وقدددد أحددرز ال ددداد 

 23امل ر دددددة  910/2014األورُو تقددددددماا يف هدددددتا الصددددددد باعتمددددداد الالئحدددددة التنظيميدددددة رقدددددم 
ات اإللكرتونيدددة ا اصدددة بتحديدددد اهويدددة وإشددداعة الثقدددة يف جمدددال بشدددأن ا ددددم 2014متوز/يوليدددف 

، ليصدبط 1999/93املعامالت اإللكرتونية يف السو  الدا لية، وإلغاء توجيف املفوضية األوروبية 
العددرتات املتبددادل بتحديددد اهويددة اإللكرتونيددة أمددراا إلزاميدداا. وأعددرب عدددد مددن ا ددعاء عددن الهتمددايت 

القدرار علدى التجدارة عدع احلددود بدني ال داد األورُو وبلددان أ درم. وأشدار  بإمكانية تسبيدق هدتا
ممثددل عددن املفوضددية األوروبيددة إىل إمكانيددة مراعدداة هددتا الددنهج يف خددل شددرو  معينددة، منهددا احددرتايت 

 مبدأي عديت التمييز واحلياد التكنولوجي.
عددامالت اإللكرتونيددة إىل وينبغددي احلددر  علددى كفالددة أل يدد دي التنفيددت الددوط  لقددوانني امل -12

إعاقدددة التجدددارة عدددع احلددددود دون قصدددد. وميكدددن أن يشدددكل اسدددتخدايت اهياكدددل األساسدددية العامدددة 
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للتوقيددع عائقدداا أحياندداا أمددايت العددرتات عددع احلدددود بالتوقيعددات اإللكرتونيددة. وأبددرز عدددد مددن ا ددعاء 
ة األمدم املتحددة للقدانون التجداري أجية احلياد التكنولوجي، وهو أحد املبادئ ال  دعت إليها جلن

الدددويل. ومددن املهددم إمكانيددة العددرتات املتبددادل عددع احلدددود بالتوقيعددات مددن أجددل تعزيددز التجددارة 
 الدولية. كما أن هنج النافتة الوحيدة للتجارة ريه الورقية مفيد أيضاا.

ط يف النظم املوروثدة وأمايت البلدان النامية بع  الفر  لتجاوز البلدان املتقدمة ال  تتخب -13
فيمددا يتعلددق باملعددامالت اإللكرتونيددة، فضددالا عددن جمددالت أ ددرم متصددلة بالتجددارة اإللكرتونيددة مثددل 
اهياكددل األساسددية. وندداقء ا ددعاء هُنجدداا شددن ملواءمددة قددوانني املعددامالت اإللكرتونيددة، تددرتاو  بددني 

ع معاهددددة يف هدددتا الصددددد. ووضددد -بشدددأن التحقدددق، علدددى سدددبيل املثدددال  -وضددع املعدددايه الدوليدددة 
وتوافقددت انراء علددى أن تدددابه املعددامالت اإللكرتونيددة ينبغددي أن ُتصددمفم وفقدداا للظددروت واألوضدداع 
ا اصدددة بكدددل بلدددد. وتشدددمل املسدددائل األ دددرم دور الوسدددساء، والفتقدددار إىل القددددرات الوطنيدددة يف 

التنظيم مسار عمل أنسب من سن  تنفيت قوانني املعامالت اإللكرتونية، واحلالت ال  يعتع فيها
 القوانني.

وقددددددد حدددددددأ نيددددددو سددددددريع يف أدوات الدددددددفع املبتكددددددرة يف جتددددددارة التجزئددددددة يف املعددددددامالت  -14
اإللكرتونيددة. وتشددمل أسدداليب الدددفع الناشددئة الدددفع باهدداتف احملمددول والبساقددات اهاتفيددة املدفوعددة 

فددددر  اسددددتفادة السددددكان الددددتين  مسددددبقاا. وأدم العديددددد مددددن هددددت  األدوات اجلديدددددة إىل  سددددني
ميلكون حساباا مصرفياا مدن إمكانيدة الددفع اإللكدرتوين، وأضدحى أدوات قيمدة لتحقيدق اإلدمداج  ل

املايل، حن يف املناطق الريفية. ريه أن مثة حاجة إىل معاجلة خمداطر جديددة يف خدل تندامي أدوات 
لرئيسددية مددن عمليددة الدددفع اإللكددرتوين مبتكددرة للدددفع يف جتددارة التجزئددة. وتوجددد خمدداطر يف املراحددل ا

وهدديس املرحلددة السددابقة للمعاملددة، ومرحلدددة الرت دديمث، والتخلدديمث، ح التسددوية، فاملرحلددة الالحقدددة 
للمعاملددة. ومثددة أيضدداا خمدداطر تكنولوجيددة ينبغددي معاجلتهددا. وتتسلددب تلبيددة هددت  الحتياجددات هنجدداا 

 النظم املالية.شامالا يراعي التسورات احلاصلة يف التكنولوجيا ويف 
وسداعد البتكددار يف قسدداع ا ددمات املاليددة بعدد  البلددان الناميددة علددى  قيدق قدددر أكددع  -15

مددن اإلدمدداج املددايل. وكانددت كينيددا بلددداا رائددداا يف هددتا الصدددد، ول سدديما بالسددما  بتوسدديع نسددا  
األمدوال يف  الدفع باهاتف احملمول. وأدم تر يمث املصرت املركدزي لشدركة هداتف لمدول بتحويدل

إىل تغه كبه يف هيكل نظايت املدفوعات، إذ انتقل من املدفوعات الكبهة القيمة إىل  2006عايت 
 آلية الدفع باهاتف احملمول.

وتبادل ا عاء التجارب الوطنية وأثاروا أسئلة بشأن طابع هت  املسدألة املعقدد، ول سديما  -16
ا دديمث املصددرفية لشددركات اهدداتف احملمددول. ومددن املهددم دواعددي قلددق املصددارت املركزيددة إزاء مددنط الرت 

 قيدددق التدددوازن بدددني تعزيدددز البتكدددار ومحايدددة املسدددتخدمني. ورئدددي عمومددداا أن املسدددتهلكني يتمتعدددون 
بأفضددل محايدددة يف األسدددوا  الددد  تشددهد منافسدددة فعالدددة. واعدددرتز بعدد  ا دددعاء علدددى التمييدددز بدددني 

ا التصددالت السددلكية والالسددلكية وأنظمددة ا دددمات أنظمددة ا دددمات املاليددة املتنقلددة الدد  تقودهدد
املالية املتنقلة ا اضعة للمصارت. وينبغي أن يكون الشاريل الرئيسي هو معرفة ما إذا كدان مقدديت 
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 دمات الدفع قادراا على الستمرار يف تقدميها بكفاءة. ويف الوقت نفسف، يتسلدب التقدارب بدني 
 ناا وثيقاا بني اجلهات املنظمة للمجالني.قساع التصالت والقساع املصريف تعاو 

 حماية المستهلوي  على اتيتريت -دال 
ندداقء ا ددعاء، يف جلسددة ريدده رمسيددة أ ددرم، شددواريل املسددتهلكني علددى اإلنرتنددت، مبددا يف  -17

ذلك الشواريل املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية عع احلدود. ونظروا أيضداا يف التشدريعات والدنُهج ذات 
 مان حصول املستهلكني على محاية متساوية على شبكة اإلنرتنت و ارجها.الصلة لض

وأشار املشاركون يف املناقشة إىل أن نسدا  التجدارة اإللكرتونيدة، احملليدة والعدابرة للحددود،  -18
ما فتئ يتسع بفضل تزايد العتمداد علدى اإلنرتندت وتدوافر األجهدزة احملمولدة يف مجيدع أحنداء العدامل. 

عت رقعددددة النفدددداذ إىل اإلنرتنددددت، شددددهدت معددددامالت املسددددتهلكني  ددددولا جوهريدددداا يف فحيثمددددا اتسدددد
طابعها وقنواةا وتوقيتها. وتتسور التكنولوجيا تسوراا سريعاا، ول بد من مواجهة التحديات الناشئة 
 عن ذلك. ولكن بلداناا كثهة ما زالت تفتقر إىل قواعد لددة حلماية املستهلكني على اإلنرتنت.

وإذا كانددت التجددارة اإللكرتونيددة تنسددوي علددى فوائددد ومزايددا للمسددتهلكني )كثددرة ا يددارات  -19
واملالءمدددة(، فهددددي تثددده أيضدددداا قلقددداا إزاء حددددالت الحتيدددال والعيددددد اإللكدددرتوين ريدددده املرريدددوب فيددددف 
وا صوصددددية وأمددددن البيانددددات واملعلومددددات. ويواجددددف املسددددتهلكون خمدددداطر رقميددددة وتكدددداليف مرتبسددددة 

يت املخفية، والتسليم والوفاء، واستغالل البيانات وا صوصية، واألحكدايت والشدرو  املبهمدة، بالرسو 
وهيكل السو ، ونوعية ا دمات. وميكن التمييز بدني قضدايا محايدة املسدتهلك فيمدا يتعلدق بالددفع 
والقضدددايا املتصدددلة بتسدددليم ونوعيدددة السدددلع وا ددددمات املسلوبدددة علدددى اإلنرتندددت. وتشدددكل التجدددارة 

لكرتونيددة عددع احلدددود  دددياا  اصدداا بسددبب ا ددتالت املبددادئ القانونيددة مددن بلددد إىل آ ددر وعددديت اإل
وجدددود آليدددات لتسدددوية املنازعدددات عدددع احلددددود. وحدددتر بعددد  ا دددعاء، يف الوقدددت نفسدددف، مدددن أن 

 اإلفرا  يف توفه محاية شديدة للمستهلك قد يكون عائقاا أمايت التجارة.
هلكني علدددى اإلنرتندددت عندددد إعدددداد القدددوانني. ويكمدددن  دددد وينبغدددي مراعددداة ضدددعف املسدددت -20

 محايددة وقددانون الفكريددة امللكيددة وقددانون واجلنددائي املدددين -إضددايف يف كثددرة اأددالت القانونيددة املعنيددة 
 إىل املسددتهلكون لتدداج نددزاع، نشددوء حددال ففددي. التنظيميددة اهيئددات تنددوع عددن فضددالا  - املسددتهلك

 حالددددة يف و اصددددة التقاضددددي، إىل اللجددددوء إىل الضددددسرار دون وفعالددددة، بسدددديسة انتصددددات آليددددات
 لتجارة املباشرة بني الشركة واملستهلك.ا يف الشائعة القيمة املنخفضة املعامالت

وناقء املشاركون سبل بناء الثقة لدم املسدتهلك علدى اإلنرتندت. ويشدمل ذلدك التددابه  -21
كدالت محايددة املسدتهلك. وتتمثدل ا سددوة األوىل القانونيدة والتقنيدة، فضددالا عدن زيدادة التعدداون بدني و 

اهامة يف اعتماد قوانني محاية املستهلك. وعلى الصعيد الددويل، تعمدل األمدم املتحددة حاليداا علدى 
تنقددديط املبدددادئ التوجيهيدددة حلمايدددة املسدددتهلك. ويف هدددتا السددديا ، وافقدددت الددددول األعضددداء علدددى 

ادئ التوجيهيدددة حلمايدددة املسدددتهلك يف إطدددار التجدددارة مناقشدددة التجدددارة اإللكرتونيدددة، بنددداءا علدددى املبددد
( الد  وضدعتها منظمدة التعداون والتنميدة يف امليددان القتصداديب وهدي مبدادئ 1999اإللكرتونية )
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نضدددع بددددورها للتنقددديط حاليددداا. وسددديعكس التنقددديط تزايدددد فدددر  احلصدددول علدددى األجهدددزة احملمولدددة 
د املسددتهلكون، مبددن فدديهم األطفددال، مددن مليددار جهدداز موصددول باإلنرتنددت(، حيددا يسددتفي 1.7)

وصول أفضل إىل أدوات الدفع باهاتف احملمول وعع اإلنرتنت، واملنتجات ذات احملتدوم الرقمدي، 
والتجارة اإللكرتونية التشاركية. وتنمث املبادئ التوجيهية على مجلدة أمدور منهدا تدوفه محايدة شدفافة 

يف األشدددكال األ دددرم مدددن التجدددارةب وممارسدددات وفعالدددة للمسدددتهلك ل تقدددل عدددن احلمايدددة املتاحدددة 
 اإلعالن والتسويق الشريفةب وكشف املعلومات بوضو  وشفافية على اإلنرتنت.

وباإلضدددددافة إىل اعتمددددداد القدددددوانني علدددددى الصدددددعيد الدددددوط ، ل بدددددد مدددددن تعزيدددددز الوكدددددالت  -22
 احلدددود لددنظم التنظيميددة. وعددالوة علددى ذلددك، مددن الضددروري زيددادة إمكانيددة التشددغيل املتبددادل عددع

التوصدديف  مثددل - املختلفددة التكنولوجيددة انليددات بددني التقددارب و قيددق -تقددرت  القواعددد نفسددها 
القانوين للمنتجات عع احلدود ومدونات قواعد السلوك يف املعامالت عع احلدود. وينبغدي أيضداا 

سددات التجدددارة تشددجيع التعدداون الددددويل مددن أجدددل مكافحددة الحتيدددال يف الفضدداء اإللكدددرتوين وممار 
 اإللكرتونية ريه الشريفة.

ومن بني القرتاحات املتعلقة بسبل  سني القدوانني احملليدة وتعزيدز قددرات وكدالت محايدة  -23
املسددتهلك زيددادة التعدداون بددني الوكددالت، وتدددريب الوكددالت الوطنيددة يف البلدددان املتقدمددة والبلدددان 

محايددة املسددتهلك، وإنشدداء جممددع للخددعاء الددوطنيني، الناميددة، وإبددرايت اتفاقددات التعدداون بددني وكددالت 
وزيادة الفعالية يف تبادل املعلومات، وإتاحة الفر  إلجراء مناقشات حكومية دولية يف منتدديات 
مثدل األونكتدداد. وذُكدرت ضددمن انليددات املفيددة شددبكات مدن قبيددل الشددبكة العامليدة إلنفدداذ قددوانني 

يددة، والشددبكة الدوليددة حلمايددة املسددتهلك وإنفدداذ القددانونب محايددة ا صوصددية، وشددبكة املنافسددة الدول
 ومحالت التثقيفب وإتاحة اإلمكانيات للمستهلكني لتقدمي الشكاوم على اإلنرتنت.

وينبغددي مواصددلة تشددجيع التنظدديم الددتاا هددتا القسدداع واقرتانددف باإلنفدداذ الفعددال. وميكددن أن  -24
يدددق وسدددساء الددددفع، مثدددل شدددركات بساقدددات تشدددمل احللدددول أيضددداا تعزيدددز محايدددة املسدددتهلك عدددن طر 

الئتمان. وأوصى بع  ا عاء بأن تعمل احلكومة مع الشركات لضمان توفه محاية مماثلة جلميع 
 وسائل الدفع. ومن املهم أيضاا زيادة الشفافية فيما يتعلق بانتهاك سرية البيانات.

رائم الحتيدددددال ورأم بعددددد  ا دددددعاء أن هنددددداك حاجدددددة إىل تشدددددديد العقوبدددددات علدددددى جددددد -25
القتصددادي، ذلددك أن األشددخا  املتددورطني يف هدددت  األنشددسة ل يكددادون يتعرضددون حاليددداا ألي 
خمدداطر تُددتكر. وعددالوة علددى ذلددك، فبهدددت  سددني البيئددة العامددة الدد  يتعامددل فيهددا املسددتهلكون، 

جدرائم الحتيدال  ينبغي النظر يف العوامل التاليةس تأمني أساليب الدفعب وزيادة الشفافية ملعرفة ندوع
وانتحددددال الشخصددددية واجلددددرائم األ ددددرم املرتكبددددةب والوصددددول إىل آليددددات النتصددددات الفعالددددة وريدددده 

 املكلفة على اإلنرتنتب وتثقيف املستهلك، وحياد اهياكل األساسية.
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 حماية البيايات والجرائم اتلوترويية -هاء 
القانونيدة والتنظيميدة حلمايدة البياندات الشخصدية حبا ا عاء السبل ال  ميكن هبا لكطدر  -26

وا صوصددددية أن تعددددزز الثقددددة يف اسددددتخدايت اإلنرتندددددت وتكددددافط اجلددددرائم اإللكرتونيددددة. وقددددد أجدددددرم 
بلداا ناميداا، وضدعت تشدريعات  51بلدان، منها  107األونكتاد عملية مسط  لمث فيها إىل أن 
بلداا نامياا أو اقتصاداا مير مبرحلة  82منها بلداا،  117حلماية البيانات وا صوصية، يف حني سن 

 انتقالية، قوانني بشأن اجلرائم اإللكرتونية.
ومددن أهددم التحددديات الدد  تعددرتز وضددع تشددريعات مكافحددة اجلددرائم اإللكرتونيددة  قيددق  -27

التوازن بني محاية البيانات، وتيسه تدفقها، وحرية احلصول على املعلومات. وهناك قضايا معقدة 
دة ينبغدددي معاجلتهدددا، مبدددا فيهدددا الدعددداءات املتعلقدددة بالسدددتعانة مبصدددادر  ارجيدددة ألداء بعددد  جديددد

املهايت األمنية هبدت اللتفات على القيدود املفروضدة علدى  صوصدية البياندات يف وليدات قضدائية 
معينددة. وقددد تفاقمددت هددت  املشددكلة بسددبب تزايددد أجيددة احلوسددبة السددحابية الدد  حُبددا تأثههددا يف 

 .(2)2013تقرير اقتصاد املعلومات لعايت صية البيانات ومحايتها يف  صو 
ومثة حاجة ملحة إىل قوانني محاية البيانات يف كثه مدن البلددان الناميدة. وضدماناا حلمايدة  -28

البياندددات، ينبغدددي أن تتقيدددد تددددابه أمدددن الفضددداء اإللكدددرتوين مببددددأ  عدددديت اإلضدددرار . واقدددرت  أحدددد 
ة أن تسبدددق احلكومدددة واجلهدددات صددداحبة املصدددلحة مدددن القسددداع ا دددا  مبددددأ املشددداركني يف املناقشددد

 قيددق تددوازن عددادل بددني مراقبددة احلكومددة للبيانددات ألسددباب تتعلددق بددأمن الفضدداء اإللكددرتوين وبددني 
 صوصدية البياندات. ول ينبغددي انداذ تدددابه أمدن الفضدداء اإللكدرتوين، مبددا يف ذلدك املراقبددة، إل إذا  

سددبة ومركددزة علددى نسددا  ضدديق. وينبغددي أن تسبددق تلددك التدددابه بالقدددر ذاتددف كانددت ضددرورية ومتنا
علددى مجيددع األفددراد والكيانددات القانونيددة. ومددن شددأن األ ددت هبددتا املبدددأ أن يبعددا الثقددة يف األمددن 
الدددوط  ووكدددالت إنفددداذ القدددانون والقسددداع ا دددا . وميكدددن أن يسددداعد إدمددداج ا تبدددارات الضدددرورة 

يف التفاقددددات الدوليددددة املتعلقددددة بددددأمن الفضدددداء اإللكددددرتوين علددددى زيددددادة والتناسددددب وضدددديق الرتكيددددز 
 الوضو  والتسا ، وتعزيز التعاون عع احلدود.

وبدون هت  الضمانات، قد نالف البلدان الغرز املقصود مدن أمدن الفضداء اإللكدرتوين  -29
والتسبيقدات، بددل  بتقدوي  معدايه التشددفه، واسدتغالل أوجدف الضددعف ا فيدة يف اهياكدل األساسددية

وإطددال  براجميددات  بيثدددة. ودددري بالفعددل تنفيدددت بعدد  املبددادرات اإلدابيدددة الراميددة إىل تعزيددز أمدددن 
الفضاء اإللكرتوين، يف شكل شراكات بني القسداعني العدايت وا دا  ومواءمدة الصدكوك القانونيدة. 

 ور الوسساء.وهناك أيضاا فرصة لتعزيز أمن الفضاء اإللكرتوين من  الل  سني تنظيم د
وأشددار أحددد ا ددعاء إىل أن منظمددات األعمددال التجاريددة مددا فتئددت تقددع ضددحية للجددرائم  -30

اإللكرتونيدددة. وتددد ثر اجلرميدددة اإللكرتونيدددة عدددع احلددددود يف التجدددارة الدوليدددة ويصدددعب التحقيدددق فيهدددا 
__________ 

(2) UNTAD, 2013, Information Economy Report 2013: The Cloud Economy and Developing 
Countries (New York and Geneva, Sales No. E.13.II.D.6, United Nations publication). 
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مسددتودع  ومالحقددة مرتكبيهددا. وقددد أنشددأ مكتددب األمددم املتحدددة املعدد  باملخدددرات واجلرميددة مدد  راا 
اجلرائم اإللكرتونية لتعزيز التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية اإللكرتونية بتجميع السوابق القضدائية 
والددددروس املستخلصدددة فيمدددا يتصدددل حبمايدددة البياندددات. ورحدددب عددددة مشددداركني باملسدددتودع باعتبدددار  

تدف جزئيداا علدى التعداون مرجعاا مفيدداا إلنفداذ القدانون، ول سديما يف البلددان الناميدة. وسدتتوقف فائد
 الدويل، ألن قاعدة البيانات تتضمن معلومات تقدمها البلدان طوعاا.

ودعددا بعدد  ا ددعاء إىل مواصددلة تعزيددز التعدداون الدددويل. فقددد خددل التعدداون اإلقليمددي حددن  -31
انن أكثدددر فعاليدددة مدددن التعددداون الددددويل. ول تددد دي انليدددات احلاليدددة وخائفهدددا بفعاليدددة، ول تددددرك 

هددات صدداحبة املصددلحة متامدداا أجيددة التعدداون الدددويل. وميكددن اسددتخدايت آليددات رمسيددة وريدده رمسيددة اجل
لتمتدددني هدددتا التعددداون. ومدددا انفكدددت التهديددددات اإللكرتونيدددة تدددزداد تعقدددداا وتتسدددور بسدددرعة، ولكدددن 
اأتمددع الدددويل مل يتخددت أي إجددراء بشددأهنا، ويعمددد جمرمددو الفضدداء اإللكددرتوين إىل اسددتغالل أوجددف 
ال تالت بني الوليات القضائية. ومثة جمال لزيادة مواءمة أنظمة محاية البيانات. وبغيدة الوصدول 
إىل تعاون ذي مصداقية يف جمدال محايدة البياندات، رمبدا يكدون مدن الضدروري اتبداع هندج أكثدر إيثداراا 

بلدددد إذا   دددديت الصدددام العدددايت. فدددال ميكدددن يف عدددامل مدددرتابط ضدددمان أمدددن الفضددداء اإللكدددرتوين يف أي 
 كانت البلدان األ رم معرضة للخسر.

وتقدددوز جدددرائم انتحدددال الشخصدددية وسدددرقة البياندددات والتصددديد وقرصدددنة حسدددابات العيدددد  -32
اإللكرتوين الشخصية والحتيال اإللكرتوين اعتماد التجارة اإللكرتونيدة، وتزعدزع ثقدة املسدتهلك يف 

ت احلكومدددات األفريقيدددة سياسدددات ألمدددن التمويددل الرقمدددي وا ددددمات النقديدددة املتنقلدددة. وقدددد وضدددع
الفضددداء اإللكدددرتوين وتشدددريعات تتعلدددق حبمايدددة البياندددات وباملعدددامالت اإللكرتونيدددة، وأنشدددأت أفرقدددة 
لالستجابة للسوارئ احلاسوبية، ولكنها تواجف عقبات كبهة يف التنفيدت. ومدن هدت  العقبدات ضديق 

ني أصدددحاب املصدددلحة واملكلفدددني بإنفددداذ نسدددا  فهدددم اجلرميدددة اإللكرتونيدددة وعدددديت فعاليدددة التنسددديق بددد
القانون. وباإلضافة إىل ذلدك، مدا فتئدت اجلدرائم اإللكرتونيدة تدرتبط جبدرائم أ درم عدع وطنيدة، مثدل 
اإلرهددداب والجتدددار بالبشدددر وريسدددل األمدددوال. وتدددنمث بلددددان أ دددرم علدددى الوليدددة القضدددائية  دددارج 

صددعيد املمارسددة عددن احلصددول علددى  اإلقلديم يف حددالت اجلددرائم اإللكرتونيددة، ولكنهددا عجددزت علدى
أدلة إلكرتونية من  ارج حدودها الوطنية. ودعا بع  ا دعاء املنظمدات الدوليدة إىل املسداعدة يف 
 ديد مبادئ قانونية مشرتكة للتعامل مع التحديات ذات الصلة. وقال أحد املشداركني إن كتيدب 

ة واملدعني العامني والقضاة متدا  جلميدع األدلة اإللكرتونية التي وضعف جملس أوروبا ألفراد الشرط
 البلدان كمرجع يف هتا الصدد.

وأقدددر عددددة  دددعاء بصدددعوبة التحقيدددق يف اجلدددرائم اإللكرتونيدددة ومالحقدددة مرتكبيهدددا. وأشدددار  -33
البع  إىل أن وكالت إنفاذ القانون  تاج إىل مزيد من التدريب للتعامل مع اجلرمية اإللكرتونيدة، 

الدوليدددة ذات الصدددلة أن تراعدددي هدددت  املسدددألة عندددد دعدددم التجدددارة اإللكرتونيدددة وناشددددوا املنظمدددات 
واإلصدددال  القدددانوين. وبغيدددة تعزيدددز اإلنفددداذ، سيسدددتفيد مسدددتودع اجلرميدددة اإللكرتونيدددة التدددابع ملكتدددب 
األمددم املتحدددة املعدد  باملخدددرات واجلرميددة مددن إسددهامات اجلهددات املتعددددة مددن أصددحاب املصددلحة 



TD/B/C.II/EM.5/3 

11 GE.15-07534 

غسيتف. و قيقاا هت  الغاية، ُشجع املكتب علدى زيدادة حضدور  يف الجتماعدات يف زيادة نساقف وت
الددد  تعقددددها اجلهدددات املتعدددددة مدددن أصدددحاب املصدددلحة ملناقشدددة قدددانون الفضددداء اإللكدددرتوين وأمدددن 
الفضددداء اإللكدددرتوين. واقدددرت  أحدددد ا دددعاء أن يكلفدددف منتجدددو التكنولوجيدددا وصدددناع القدددرار يف جمدددال 

ولوجيدا مبسد ولية مندع اسدتخدايت تكنولوجيداةم ألريدراز إجراميدة. وعنددما تكدون وضع معدايه التكن
 هياكل تكنولوجيا املعلومات والتصالت مملوكة للقساع ا ا ، تواجدف احلكومدات  ددياا إضدافياا 
يف ضدددمان سدددالمتها. ويتحمدددل القسددداع ا دددا  مسدددتوم مدددن املسددد ولية ميكدددن  ديدددد  يف سددديا  

لعددايت وا ددا . وتكتسددي هددت  الشددراكات أجيددة  اصددة عندددما تنشددئ الشددراكات بددني القسدداعني ا
 البلدان أفرقة الستجابة للسوارئ احلاسوبية.

وقال أحد املشاركني يف املناقشدة إن املرحلدة املقبلدة مدن التجدارة اإللكرتونيدة ستتسدم علدى  -34
وا ددددمات.  حندددو متزايدددد بتواصدددل تفددداعلي مسدددتمر بدددني املسدددتخدمني واألجهدددزة )إنرتندددت األشدددياء(

وستصبط الثقة على اإلنرتنت أهدم آندتاك، وسديتعني علدى أصدحاب املصدلحة أن يكيفدوا سدلوكهم 
من أجل الستجابة لالحتياجات الناجتة عن تبادل البيانات املتزايدد. وأدم الوصدول إىل البياندات 

لدددودة  الشخصددية عددع أجهددزة وتسبيقددات متعددددة إىل جتددزا إجددراءات إدارة  ديددد اهويددة وسدديسرة
للمسدددتهلكني علدددى بروتوكدددولت تبدددادل البياندددات. وسددديتسلب العتمددداد الشدددديد علدددى ا ددددمات 
الشددبكية وتزايددد  ويددل البيانددات الشخصددية إىل عملددة نقديددة إيددالء اهتمددايت أكددع حلمايددة البيانددات 

أي احلكومدددة واملدددواطنني واملسدددتهلكني  -ومراقبتهدددا مدددن اجلهدددات املتعدددددة مدددن أصدددحاب املصدددلحة 
أرباب العمل ومقدمي ا ددمات. ويندُتج التجدزا أيضداا عدن تعددد هويدات األشدخا  واملنتجدات و 

على اإلنرتنت. ومثة حاجة إىل مزيدد مدن البحدا يف كيفيدة الدربط بدني اهويدة الرقميدة واهويدة  دارج 
 اإلنرتنت.

يانداةم وبغية بناء الثقة لددم املسدتهلكني علدى اإلنرتندت، مدن الضدروري أن يعرفدوا قيمدة ب -35
وإمكانية الجتار هبا، ويفهموا كيف ُتدار بياناةم. وينبغدي أن يسلعدوا أيضداا علدى الوسدائل املتاحدة 
هددم إلنفدداذ قددوانني محايددة البيانددات. وسددت دي زيددادة الددوعي هبددت  األمددور إىل التخفيددف مددن أوجددف 

بة باحرتايت  صوصيتهم. الضعف أمايت اجلرمية اإللكرتونية وإىل قدرة املستهلكني الفعلية على املسال
 وقد يتشاطر املستخدمون يف هناية املسات أيضاا قيمة معلوماةم الشخصية.

ودعدددا عددددة  دددعاء اأتمدددع الددددويل إىل مواصدددلة توعيدددة أصدددحاب املصدددلحة بتدددأثه اجلرميدددة  -36
اإللكرتونيددة، مبدددا يف ذلدددك صدددلتها بدددأنواع اجلددرائم األ دددرم. فأصدددحاب املصدددلحة املسلعدددون اطالعددداا 

ضددل يكونددون أكثددر اسددتعداداا مددن ريددههم وأقدددر مددنهم علددى اندداذ القددرارات بشددأن البيانددات الدد  أف
يكشددددفون عنهددددا وسددددبل محايتهددددا. وينبغددددي أيضدددداا  سددددني التعدددداون الدددددويل يف جمددددال أمددددن الفضدددداء 
اإللكدرتوين، بسددر  تشددمل مواءمددة أنظمددة محايددة البيانددات. ويوجددد حاليدداا عدددد قليددل مددن املنتددديات 

هددت  القضددايا. وميكددن أن يتدديط األونكتدداد لفددالا إلجددراء مناقشددات بشددأن محايددة البيانددات ملناقشددة 
 وا صوصية على اإلنرتنت.
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 ن ءز الممارسات  ي وضع قاايي  الاءاء اتلوترويي على الصعيد اتقليمي -واو 
 حبددددا املشدددداركون اجلهددددود الدددد  تبددددتها خمتلددددف اأموعددددات اإلقليميددددة ويبددددتها األونكتدددداد -37

والشركاء ان رون إلصال  القوانني. وناقشوا التحديات الرئيسية ال  ينسدوي عليهدا تنفيدت قدوانني 
 متسابقة، وتناولوا أفضل املمارسات والدروس املستخلصة بني املناطق.

وحددددد األونكتددداد، مدددن  دددالل عملدددف يف عددددة منددداطق، التحدددديات التاليدددة الددد  تعدددرتز  -38
 التنسيق اإلقليميس

 الت التشريعات والقدرات واملوارد والوضع السياسي من بلد إىل آ ربا ت )أ( 
 ا تالت النظم القانونية، مثل القانون املدين أو القانون العايتب )ب( 
ا ددتالت الددنُهج املتبعددة يف اعتمدداد التفاقددات اإلقليميددةب ويشددمل ذلددك الصددرامة  )ج( 

 مقابل املرونةب
 القوانني وتنفيتها على الصعيد الوط .ا تالت النهج املتبعة يف اعتماد  )د( 

وتواجدددف منسقدددة رابسدددة أمدددم جندددوب شدددر  آسددديا  دددديات يف جمدددالت رئيسدددية يف سددديا   -39
التجارة اإللكرتونيدة، مدن بينهدا لدوديدة سدرعة النسدا  العدري  وارتفداع تكداليف اسدتخدامفب وقلدة 

تكداراتب والفتقدار إىل الكفداءة يف انتشار  دمات الدفع اإللكرتوين واملقبولية املصدرفية، رريدم الب
التعامل مع املسدائل اللوجسدتية واجلمركيدةب وعدديت الثقدة يف اإلنرتندت، األمدر الدتي يعدزم جزئيداا إىل 
ارتفدداع مسددتويات اجلرميددة اإللكرتونيددةب وعددديت اليقددني بشددأن تسددوية املنازعدداتب وعددديت وجددود هيئددة 

 د اإلقليمي.إقليمية للدفاع عن التجارة اإللكرتونية على الصعي
ويف حالددة مجاعددة شددر  أفريقيددا، ينبغددي اسددتكمال قددوانني الفضدداء اإللكددرتوين ببيئددة م اتيددة  -40

تشددمل إرسدداء مددا يناسددب مددن هياكددل تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت. وقددد وافددق جملددس وزراء 
شددددأت اجلماعدددة علدددى وضدددع إطدددار إقليمدددي لقدددوانني الفضددداء اإللكدددرتوين. و قيقددداا هدددت  الغايدددة، أن

اجلماعددة مبسدداعدة األونكتدداد فرقددة عمددل تضددم جمموعددة متنوعددة مددن اجلهددات صدداحبة املصددلحة، مبددا 
فيهددا احلكومددة والسددلسة التشددريعية والسددلسة القضددائية والقسدداع ا ددا . وقددد اعُتمددد إطدداران باتبدداع 
هنددددج مددددرن. ويتمثددددل التحدددددي الرئيسددددي يف تفدددداوت وتددددهة التنفيددددت الددددوط  ألطددددر قددددوانني الفضدددداء 

 إشددددراك أي -لكدددرتوين. وهندددداك حاجددددة إىل إشددددراك األشددددخا  املناسددددبني يف الوقددددت املناسددددب اإل
السبقدددة السياسدددية يف البدايدددة لتقددددمي التوجيهدددات العامدددة، ح النتقدددال إىل التقندددوقرا  لالضدددسالع 
بعمليدددة التنفيدددت. وتشدددمل الحتياجدددات اهامدددة األ دددرم بنددداء القددددرات، وتبدددادل ا دددعات، والرصدددد 

 للسوابق القضائية، وزيادة التعاون الدويل. املستمر
وأكددد عدددة مشدداركني يف املناقشددة مددن جديددد أجيددة وجددود بيئددة م اتيددة كددي تزدهددر التجددارة  -41

اإللكرتونية. ومدن أهدم التحدديات الد  واجهتهدا اجلماعدة القتصدادية لددول ريدرب أفريقيدا لدوديدة 
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وضدددعتها جلندددة اجلماعدددة. وبغيدددة  سدددني التجدددارة املدددوارد وعجدددز البلددددان عدددن احدددرتايت املواعيدددد الددد  
 اإللكرتونية، من املهم زيادة ثقة املستهلكني يف املعامالت على اإلنرتنت.

ومدددا زالدددت املنسقدددة العربيدددة متخلفدددة عدددن البلددددان املتقدمدددة يف اعتمددداد تشدددريعات الفضددداء  -42
ميددة والقانونيددة املتصددلة اإللكددرتوين وإنفاذهددا. وهندداك حاجددة إىل وضددع مرجددع موحددد للقضددايا التنظي

بالفضدددداء اإللكددددرتوين، ومواءمددددة قددددوانني الفضدددداء اإللكددددرتوين ومصددددسلحاتف، و ديددددد أدوار خمتلددددف 
امل سسات ومس ولياةا بوضو . وعالوة على ذلك، هنداك جمدال ملزيدد مدن التعداون دا دل البلددان 

يدداب القددرارات اإلجرائيددة يف اعتمدداد القددوانني. وباملثددل، يشددكل إنفدداذ القددانون  دددياا، علددى ريددرار ري
 والصكوك التنظيمية. ويف بع  احلالت، ل  ظى الوثائق اإللكرتونية باعرتات تايت.

وتبددني  أفضددل املمارسددات امللحوخددة يف خمتلددف املندداطق أن هندداك حاجددة، وطنيدداا وإقليميدداا،  -43
ن السددددلسات إىل التددددزايت سياسددددي قددددوي بتعزيددددز قددددوانني الفضدددداء اإللكددددرتوين. ومددددن املهددددم أن تتعدددداو 

التنظيمية والتشريعية على الصعيدين املتكورين تعاوناا فعالا لعتمداد التشدريعات وإنفاذهدا. وميكدن 
تيسدده ذلددك بإنشدداء جلنددة تنسدديق حكوميددة دوليددة. ويكتسددي احلددوار بددني القسدداعني العددايت وا ددا  

الفضدددداء  أجيدددة مماثلددددة. وعددددالوة علددددى ذلدددك، ينبغددددي بددددتل جهددددود للتوعيدددة بعمليددددة إصددددال  قددددانون
 اإللكرتوين.

ومددن أجددل احلفدداا علددى الددز م يف جمددال إصددال  قددانون الفضدداء اإللكددرتوين، ينبغددي أن  -44
تضدددع احلكومدددة  دددرائط طريدددق شددداملة، تتضدددمن تفاصددديل املراحدددل الرئيسدددية واجلدددداول الزمنيدددة، كدددي 

املنظمددات يتسددىن رصددد التسددورات وتقدددمي تقددارير عنهددا إىل امل سسددات اإلقليميددة واجلهددات املاحنددة و 
 الدولية.

وشدددددد عدددددة  ددددعاء علددددى احلاجددددة إىل بندددداء القدددددرات، بينمددددا أشددددار آ ددددرون إىل ضددددرورة  -45
اسدددددتكمال حلقدددددات العمدددددل التقنيدددددة باجتماعدددددات تتنددددداول التجدددددارة اإللكرتونيدددددة وقدددددوانني الفضددددداء 
 اإللكدددرتوين لزيدددادة الدددوعي السياسدددي هبدددت  القضدددايا. وميكدددن أن تسددداعد هدددت  املبدددادرات يف تعزيدددز

 اإلرادة السياسية وربط التجارة اإللكرتونية بالتنمية املستدامة.
وقال عدد من ا عاء إهنم سهحبون بتنظيم األونكتاد اجتماعات مماثلدة ملناقشدة التجدارة  -46

اإللكرتونية وقوانني الفضاء اإللكرتوين. وينبغي أن تشارك يف هت  الجتماعات طائفدة أوسدع مدن 
ددر عدددة  ددعاء بددأن تشددريعات التجددارة اإللكرتونيددة ليسددت إل ركيددزة  ممثلددي أصددحاب املصددلحة. وذك 

 واحدة ضمن ركائز هامة شن للتجارة اإللكرتونية.
ولفتدددت أمانددددة األونكتدددداد النتبدددا  إىل احلاجددددة إىل وضددددع إحصددداءات أفضددددل، وشددددجعت  -47

اةا اإلحصدددائية الددددولأل األعضددداء علدددى إدراج املسدددائل املتصدددلة بالتجدددارة اإللكرتونيدددة يف استقصددداء
الرمسيدددة. واقدددرت  بعددد  ا دددعاء أن يضدددع األونكتددداد مسدددتودعاا لدددكدوات والدددعامج والدراسدددات الددد  
تتيحها حالياا خمتلف املنظمات يف جمال التجارة اإللكرتونية. وأوصدى  بده بدإدراج قدوانني الفضداء 
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منظمددددات دوليددددة مثددددل اإللكددددرتوين يف املندددداهج الدراسددددية اجلامعيددددة، وبإمكانيددددة وضددددعها مبسدددداعدة 
 األونكتاد.

 سبز المءي قدماا  -زاي 
ندداقء ا ددعاء، يف اجللسددة النهائيددة ريدده الرمسيددة، السددبل الدد  ميكددن هبددا ملختلددف أصددحاب  -48

املصدددلحة دعدددم اجلهدددود الراميدددة إىل تعزيدددز قدددوانني الفضددداء اإللكدددرتوين ا اصدددة بالتجدددارة اإللكرتونيدددة 
 الدولية يف البلدان النامية.

ورريددم أن قددوانني الفضدداء اإللكددرتوين قددد تسدداعد علددى إرسدداء اليقددني القددانوين وتعزيددز الثقددة  -49
وتشدددددجيع أفضدددددل املمارسدددددات وضدددددمان سدددددبل النتصدددددات القانونيدددددة، فهدددددي عددددداجزة عدددددن تسدددددوير 
التكنولوجيا أو عن البتكار. فالتشريعات وحدها لن تشجع التجارة اإللكرتونيدة أو تولدد التجدارة 

كانت قادرة على منع املمارسدات التمييزيدة، فهدي ل تسدتسيع كفالدة اإلدمداج أو   عع احلدود. وإن
التدددأثه يف توزيدددع فوائدددد التجدددارة اإللكرتونيدددة. وينبغدددي أن تكدددون قدددوانني الفضددداء اإللكدددرتوين لايددددة 
تكنولوجيددداا، وبالتدددايل مرندددة للتكيدددف مدددع البتكدددارات اجلديددددة. وينبغدددي أن تكدددون عدددامالا مسددداعداا 

ل عائقدداا أمامهددا، وينبغدي أن تتدديط اإلطددار الدالزيت وتسبددق مبددادئ التشدغيل املتبددادل وجتسددد  للتجدارة
 املمارسات السليمة.

وممددا لددف قيمددة يف هددتا الصدددد جتربددة الصددني يف وضددع إطارهددا القددانوين وسياسدداةا األوسددع  -50
شدددددرة بدددددني الشدددددركة نساقددددداا للتجدددددارة اإللكرتونيدددددة، باعتبارهدددددا أكدددددع سدددددو  للتجدددددارة اإللكرتونيدددددة املبا

واملسدددددتهلك يف العدددددامل. فقدددددد جتددددداوز السلدددددب يف السدددددو  الصدددددينية وسدددددرعة تسورهدددددا وتدددددهة وضدددددع 
السياسات، ويواجف البلد  ديات يف تنظيم مقدمي ا دمات، ومحاية املستهلك، واملعامالت مع 

التجددارة مشددروع قانوهنددا املتعلددق ب 2018الوليددات القضددائية األ ددرم. ويُتوقددع أن تقددر حبلددول عددايت 
( Internet Plusاإللكرتونيددة. وقددد وضددعت احلكومددة  سددة عمددل تُعددرت باسددم  اإلنرتنددت املعددزز  )

ومبادئ توجيهية اسرتاتيجية ملساعدة السو  الصينية علدى السدتجابة علدى حندو أفضدل للتسدورات 
ت التكنولوجيدددددة وإدماجهدددددا، مثدددددل اإلنرتندددددت بددددداألجهزة احملمولدددددة، واحلوسدددددبة السدددددحابية، والبياندددددا

الضددددخمة، وإنرتنددددت األشددددياء. وسددددُتدعم التشددددريعات بالتدددددابه احلاليددددة املتخددددتة لبندددداء الثقددددة لدددددم 
املستهلك وقدرات امل سسات الصغهة واملتوسسة احلجم على املشاركة يف التجارة اإللكرتونية، مبا 

الدوليدددة يف ذلدددك يف املنددداطق الريفيدددة. واهددددت مدددن ذلدددك هدددو تعزيدددز التجدددارة اإللكرتونيدددة احملليدددة و 
 بتشجيع تنظيم املشاريع والبتكار على الصعيد احمللي.

ويف حالددة أوريندددا، اسددتغر  البلددد حنددو عقددد مددن الددزمن إلعددداد األسدداس القددانوين للتشددريع  -51
. ريدده أن التنفيددت الفعلددي مل يتحقددق بعددد. 2011املتعلددق بالتجددارة اإللكرتونيددة الددتي ُسددن  يف عددايت 

نقمث تقدير وفهم أطر قانون الفضداء اإللكدرتوين لددم واضدعي  ومن العقبات ال  اعرتضت ذلك
السياسددات وهيئددات إنفدداذ القددانون واأتمددع املدددين. وأدم ذلددك إىل صددعوبة التشدداور وتوافددق انراء 
بشدددأن الصدددكوك القانونيدددة. وقدددد التمسدددت حكومدددة أورينددددا املسددداعدة مدددن جهدددات شدددن، تشدددمل 
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ضدمان  دول املتددربني إىل نداقلني لتلدك املعدارت. األونكتاد، يف بناء قددرات أصدحاب املصدلحة و 
وأنشددأت احلكومددة أيضدداا مركددز حبددا متعدددد القساعددات مسدد ولا عددن إسددداء املشددورة بشددأن تنفيددت 
قوانني الفضاء اإللكرتوين، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية للتوعية العامدة. واضدسُلع بأنشدسة التوعيدة 

املصدددلحة، مثدددل املصدددارت وشدددركات التدددأمني  مدددن  دددالل زيدددارات موقعيدددة إىل جمموعدددات أصدددحاب
والقضددداة واملدددوخفني املكلفدددني بإنفددداذ القدددانون، واأل صدددائيني القدددانونيني والتجدددار، أتددديط هدددم مدددن 
 الها الطالع على خمتلف القضدايا التقنيدة والقانونيدة الد  ينبغدي هدم التعداون فيهدا لتنفيدت قدانون 

 الفضاء اإللكرتوين.
 أن هناك أوجف تدا ل بني قانون الفضاء اإللكرتوين والقانون التجداري وأشار ا عاء إىل -52

الدويل يف جمال التجارة اإللكرتونية. ويُفهم عموماا أن التجدارة اإللكرتونيدة تقدع يف نسدا  اتفاقدات 
منظمدة التجدارة العامليددة، ريده أن قدددرة هدت  املنظمددة علدى السددتناد إىل هدتا الفهددم خلدت لدددودة. 

ملددا كددان تقدددمي ا دددمات عمليددة لايددة تكنولوجيدداا، فددإن الشددرو  املنسبقددة علددى اتفاقددات ومبددئياا، 
ا دددمات إلكرتونيدداا. ومددع ذلددك  ا دددمات العامددة هددي نفسددها الدد  ينبغددي أن تنسبددق علددى تقدددمي

توضع حن انن أي تصنيفات وتعاريف متفق عليها رمسياا تتعلق بالتجارة الدوليدة يف  ددمات  مل
املعلومات والتصالت وا دمات املقدمة بواسسة تكنولوجيا املعلومات والتصدالتب  تكنولوجيا

تعليق م قت للرسويت املفروضة على عمليات اإلرسال اإللكرتوين. وميكن  1998وا ته منت عايت 
أن تتدديط اتفاقدددات منظمدددة التجدددارة العامليددة احلاليدددة املتعلقدددة بالتجدددارة يف ا دددمات إطددداراا متينددداا مدددن 

ملبددددادئ واللتزامددددات الدددد  تعكددددس اإلدارة الرشدددديدة للتجددددارة علددددى اإلنرتنددددت. ورريددددم أن اتفاقددددات ا
املنظمة ملزمة ألطرافها، فإن املنظمة مل  ددد سدبل تنفيدت اللتزامدات. وميكدن أن يكدون األونكتداد 

 لفالا تكميلياا مفيداا لتبادل املمارسات السليمة يف هتا الصدد مستقبالا.
التهديددددات احمليقدددة بالفضددداء اإللكدددرتوين تددد ثر يف مجيدددع املنددداطق، فدددإن أفريقيدددا  وإن كاندددت -53

تعدداين أكثددر مددن ريههددا. ويسددهم الفتقددار إىل اهياكددل األساسددية اإللكرتونيددة انمنددة واملوثوقددة وإىل 
قددوانني الفضدداء اإللكددرتوين يف اسددتبعادها مددن اقتصدداد املعرفددة. وقددد بلغددت مواءمددة قددوانني الفضدداء 

وين مرحلددة متقدمددة جددداا يف بعدد  املندداطق دون اإلقليميددة، ريدده أن الددبع  ان ددر مل دددر اإللكددرت 
هت  العملية بعدد، ومدا زالدت أنشدسة كثدهة مدن قسداع تكنولوجيدا املعلومدات والتصدالت مل تدنظفم 
بعددد. وتشددكل اتفاقيددة ال ددداد األفريقددي األ ددهة بشددأن أمدددن الفضدداء اإللكددرتوين ومحايددة البياندددات 

( تسددوراا هامددداا يف هددتا الصدددد وإن كاندددت مل تددد ل حيددز النفددداذ بعددد، ريثمدددا 2014خصددية )الش
بلددداا. ويتسلدب هنددج نددوعي إزاء وضدع إطددار قددانوين جددير بالثقددة إدارةا اسددتباقيةا  15يصدد  عليهددا 

للمخدددداطر الرقميددددة، والتنفيددددت الفعددددال لتشددددريعات الفضدددداء اإللكددددرتوين، وآليددددات التقيدددديم والرصددددد، 
مستمراا لبيئة م اتية. وتقتضي هدت  البيئدة التعجيدل ببددء نفداذ التفاقيدة، وإدراج أحكامهدا  و سيناا 

يف التشددريعات الوطنيددة. وباإلضددافة إىل النصددو  التشددريعية املتعلقددة حبمايددة البيانددات، اقددرت   بدده 
حة إنشداء جلندة لرصددد تنفيدتها. وأشده يف هنايددة املسدات إىل أن بنداء قدددرات مجيدع أصدحاب املصددل

 عامل أساسي.
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واتفق عدة  دعاء علدى أن التجدارة اإللكرتونيدة عنصدر أساسدي لتعزيدز التنميدة القتصدادية  -54
الشاملة للجميع، ورريم أجية القوانني النموذجية املوجودة، مثدل القدوانني الد  وضدعتها جلندة األمدم 

عداد قدوانني نيوذجيدة أو املتحدة للقانون التجاري الدويل، هناك حاجة إىل مزيد من العمل على إ
أدوات توجيهيدددة يف جمدددالت لدددددة، مثدددل سدددبل النتصدددات القانونيدددة، وأحكدددايت مكافحدددة العيدددد 
اإللكددرتوين ريدده املرريددوب فيددف، ومسدد وليات مقدددمي ا دددمات، وفددرز الضددرائب علددى املعددامالت 

أن تدأثه قدوانني اإللكرتونية، واحلوسبة السحابية. ومن الضروري أيضاا إجراء مزيد من البحوأ بش
الفضداء اإللكدرتوين يف املسدتهلكني واملمارسدني. وباإلضدافة إىل ذلدك، اقدرت  بعد  ا دعاء مواصدلة 
استكشدددات دور اجلهدددات الفاعلدددة مدددن ريددده الددددول، ألن القسددداع ا دددا  مدددا انفدددك لدددوز هياكدددل 

يدددددة أساسدددددية ومعلومدددددات حيويدددددة. وينبغدددددي إدراج القسددددداع ا دددددا  والوسدددددساء واألوسدددددا  األكادمي
واملنظمات ريه احلكومية واجلهات الفاعلة األ رم يف املناقشات املقبلدة بشدأن تشدريعات الفضداء 

 اإللكرتوين.
وأفاد بع  املشاركني بدأن قدوانني الفضداء اإللكدرتوين املالئمدة ضدرورية ولكنهدا ريده كافيدة  -55

 2015د املعلومددات لعددايت تقريددر اقتصددالتسددوير التجددارة اإللكرتونيددة يف البلدددان الناميددة. وقددد اقددرت  
اتبدداع هندددج شدددامل إزاء وضددع اسدددرتاتيجية وطنيدددة للتجددارة اإللكرتونيدددة تسدددتند إىل إطددار يقدددي م مثانيدددة 
جمالت رئيسدية علدى صدعيد السياسدات العامدة. وأبلغدت أماندة األونكتداد ا دعاء بدأن املد متر ميكدن 

نيدددة مدددن  دددالل برناجمدددف ا دددا  أن يسددداعد البلددددان يف وضدددع اسدددرتاتيجية وطنيدددة للتجدددارة اإللكرتو 
باسددتعراز سياسددات تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت. وميكددن أن يسدداعد األونكتدداد أيضدداا يف 
بندددداء القدددددرات والتدددددريب يف جمددددال اإلحصدددداءات، مبددددا يف ذلددددك إحصدددداءات اقتصدددداد املعلومددددات. 

ملعدددروت عمومددداا وعدددالوة علدددى ذلدددك، ميكدددن أن يسددداعد برندددامج النظدددايت انيل للبياندددات اجلمركيدددة، ا
 ، يف تناول مسألة تيسه التجارة وأمتتة اجلمارك، ومثة أيضداا برندامج تدابع ASYCUDAباملختصر  

 لكونكتاد لتدريب املمارسني يف جمال التجارة اإللكرتونية.
وميكددن أن تدد دي املنظمددات الدوليددة دوراا هامدداا بالعمددل يف مجلددة أمددور علددى بندداء قدددرات  -56

قدددانون الفضددداء اإللكدددرتوين يف البلددددان الناميدددة، بسدددر  تشدددمل تقددددمي ا ددددمات مسدددتدامة يف جمدددال 
الستشارية يف العملية السويلدة الد  تنسدوي علدى صديارية تشدريعات الفضداء اإللكدرتوين واعتمادهدا 
وسدددن ها. وميكدددن أن يعدددزز اأتمدددع الددددويل أيضددداا احلدددوار بدددني أصدددحاب املصدددلحة ويسددداعد يف إقامدددة 

ا عاء إىل األونكتاد إجراء مناقشة على اإلنرتندت بشدأن قدوانني الفضداء  الشبكات. وطلب بع 
 اإللكرتوين املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية لضمان جتسيد أفضل لتلك القوانني يف العامج السياسية.

وأشدددار عددددة  دددعاء إىل أندددف سددديكون مدددن املهدددم ربدددط اسدددتعراز السدددنوات العشدددر للقمدددة  -57
علومددات باملناقشددات الدد  تتندداول أهدددات التنميددة املسددتدامة املقرتحددة، لكفالددة أن امل العامليددة أتمددع 

يكددون النمددو القتصددادي يف املسددتقبل، مبددا يف ذلددك مددن  ددالل التجددارة اإللكرتونيددة، متسددقاا مددع 
 التنمية املستدامة واإلدماج الجتماعي.



TD/B/C.II/EM.5/3 

17 GE.15-07534 

كدرتوين ينبغدي أن يكدون أداة ويف ا تايت، شدد ا عاء على أن اعتماد قدوانني الفضداء اإلل -58
احلدددود. وملددا كانددت التشددريعات  مُتك دن مددن  قيددق التجددارة اإللكرتونيددة، ل عائقدداا أمددايت التجددارة عددع

تضددمن التنفيددت الفعددال، فينبغددي أن ُتسددتكمل جبهددود أ ددرم لتهيئددة بيئددة م اتيددة. وينبغددي للعديددد  ل
مجيددع أصددحاب املصددلحة مددن أجددل صدديارية مددن البلدددان الناميددة، ول سدديما يف أفريقيددا، بندداء قدددرة 

قوانني الفضاء اإللكرتوين واعتمادها وتنفيتها ورصدها، فضالا عن كفالدة متاشديها مدع التفاقيدات 
اإلقليميدة والدوليدة بشدأن أمددن الفضداء اإللكدرتوين واملعدامالت اإللكرتونيددة. وهنداك حاجدة إىل نقددل 

قوانني. وينبغي أن يكون اهدت من العمل املقبدل املعارت لتعزيز قدرة البلدان التاتية على دعم ال
بشأن قوانني الفضاء اإللكرتوين الرامي إىل تفتيدق إمكاندات التجدارة اإللكرتونيدة يف البلددان الناميدة 
هددو بنددداء اقتصدداد معلومدددات شددامل للجميدددع. وينبغدددي الضددسالع هبدددتا العمددل يف سددديا  أهددددات 

عراز القمدددة العامليدددة أتمدددع املعلومدددات ومتابعتهدددا. ، واسدددت2015التنميدددة املسدددتدامة ملدددا بعدددد عدددايت 
وأ هاا، ينبغدي أن يسدتمر األونكتداد يف تدوفه لفدل للمناقشدات اجلاريدة وتبدادل أفضدل املمارسدات 

 بشأن املسائل املتصلة بقوانني الفضاء اإللكرتوين.

 المسائز التنميمية -ثايياا  
 ايتخاب نعءاء الموتب -نلف 

 األعمال(من جدول  1)البند   
، 2015 آذار/مددارس 25تتاحيددة املعقددودة يف انتخددب اجتمدداع ا ددعاء، يف جلسددتف العامددة الف -59

 مقرراا. - السيد تيمو كوتيالينن )فنلندا( رئيساا لف، والسيد أومبهتو  يمينيا نائباا لرئيسف

 إقرار جدول األعمال وانميم العمز -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند   

أقرف اجتماع ا دعاء يف جلسدتف العامدة الفتتاحيدة أيضداا جددول األعمدال امل ق دت الدوارد يف  -60
 .TD/B/C.II/EM.5/1الوثيقة 

 يتائج الدورة -جيم 
 27اتفددددق اجتمدددداع ا ددددعاء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددتف العامددددة ا تاميددددة املعقددددودة يف  -61

 املناقشات.، على أن يقديت الرئيس موجزاا عن 2015آذار/مارس 

 اعتماد اقرير االجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند   

املقرر  - أذن اجتماع ا عاء املتعدد السنوات، يف جلستف العامة ا تامية، لنائب الرئيس -62
 بأن يتوىل،  ت إشرات الرئيس، إعداد الصيغة النهائية للتقرير بعد ا تتايت الجتماع.
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 المر ق

 *الحءار  
 س حضر اجتماع ا عاء ممثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أمسااها -1

 إثيوبيا
 األرجنتني

 األردن
 إسبانيا

 أفغانستان
 إكوادور

 أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا
 أنغول
 أوريندا

 باراريواي
 العازيل
 العتغال
 بلجيكا

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباريو
 توريو
 تونس

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 سهاليون
 الصني
 عمان
 ريامبيا
 ريانا

 ريواتيمال
 ريينيا
 بيساو - ريينيا
 فرنسا

 الفلبني
 فنلندا
 قسر

 كابو فهدي
 الكامهون

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كينيا
 لتفيا
 ليعيا
 ليبيا

 ليسوتو
 مايل

 مدريشقر
 مصر

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

__________ 

 .TD/B/C.II/EM.5/INF.1تتضمن هت  القائمة املشاركني املسجلني. ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر  *
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 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 زامبيا

 زمبابوي
 السنغال
 السودان
 سويسرا

 موريتانيا
 موريشيوس

 ناميبيا
 النيجر
 نيجهيا

 اهند
 هنغاريا

 الوليات املتحدة األمريكية
 اليابان

 املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثفلةا يف الدورةسوكانت  -2
 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهادئ

 اجلماعة القتصادية لدول ريرب أفريقيا
 ال اد األورُو

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 املنظمة الدولية للفرنكوفونية

 صندو  األوبك للتنمية الدولية
 وكانت أجهزة األمم املتحدة أو هيئاةا أو براجمها التالية ممثلة يف الدورةس -3

 مركز التجارة الدولية
 منتدم إدارة اإلنرتنت

 جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبسة هبا التالية ممثفلةا يف الدورةس -4

 لالتصالتال اد الدويل 
 ال اد العيدي العاملي

 البنك الدويل
 منظمة التجارة العاملية

 وكانت املنظمات ريه احلكومية التالية ممثلة يف الدورةس -5
 الفئة العامة 

 املنظمة الدولية للمستهلكني
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل

 منظمة القرية السويسرية
    


