
GE.19-01129(A) 



                     جملس التجارة والتنمية
                  ابلتجارة اإللكرتونية                              فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

                واالقتصاد الرقمي
               الدورة الثالثة

  9   ١٠٢            نيسان/أبريل    5- 3      جنيف، 
                     من جدول األعمال املؤقت   3      البند 

    اثر               تصةةاد الرقمةةي واآ                        يف التجةةارة اإللكرتونيةةة واالق        ودورهةةا         البيةةا       قيمةةة   
  *                                                املرتتبة على صعيد التجارة والتنمية الشاملتني للجميع

         األونكتاد               مذكرة من أمانة   

       تنفيذي      موجز  
                                                                             تتناول هذه املذكرة األمهية املتزايدة للبياانت يف التجارة اإللكرتونيةة واققتاةاا الرقمة   

                                                                                  يف ظل الفجوات الرقمية القائمة والفجوات ذات الاةلة للبيةاانت اا ةل البلةدان و يمةا بين ةا  
                     ات والتاةدي للتدةد ت يف                    جديةدة لتكةوين الوةرو  ً اً                                   يتيح اققتااا املستند إىل البياانت  رص   إذ

    ً                                              عةةدااً مةةةن ال ةةةواةل ايتتملةةة الةةةس تت لةةةل، علةة   ةةةبيل املوةةةال،  ً اً                           جمةةال التنميةةةة، ولكنةةي يوةةة  أي ةةة
                                                                             خباوصةةية البيةةاانت وأمن ةةا، وتةةد ل البيةةاانت عةةرت ا ةةدوا، والرتكةةز السةةوق ، و ةةر   ال ةةرائ   

                 لتني للجميةةت تةةوا ر                                                              ويتطلةة  يويةةل هةةذه الفةةراي والتدةةد ت إىل نةةةال للتجةةارة والتنميةةة ال ةةام
                                                                                    اق تجالت السيا اتية املنا بة عل  الا يدين الوطين والدويل  وتت من هةذه املةذكرة، يف ااتةال،
                                                                               جمموعةةة مةةن األ ةةرلة اإلراةةااية الةةس ا تارألةةا الةةدول األع ةةاي يف الةةدورة الوانيةةة لفريةةل ااةةرتاي 

                                                      ا كوم  الدويل امل ين للتجارة اإللكرتونية واققتااا الرقم 
 

__________           

ّ                   َّ                                ق ينطوي ذ كر أّي اركة أو عملية مر َّاة عل  أتييد من جان  األمم املتددة   *                

 

 TD/B/EDE/3/2 األمم املتددة

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

23 January 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EDE/3/2 

GE.19-01129 2 

      مقدمة  
                                                                             قرر جملس التجارة والتنمية، يف اجلزي األول من اورتي ااامسة والستني، امل قوا يف الفرتة  - ٢

                                     ، أن يكةةةةةون تركيةةةةةز الةةةةةدورة الوالوةةةةةة لفريةةةةةل     ١٠٢٨             حزيران/يونيةةةةةي     ١٢ و    ١5      ويةةةةةوم     ٨   إىل    ٤   مةةةةةن
                                                                            ا كوم  الدويل امل ةين للتجةارة اإللكرتونيةة واققتاةاا الرقمة  علة  قيمةة البيةاانت واورهةا       اارتاي

                                         ومةةةا يرتتةةة  علةةة  ذلةةة  مةةةن تجر علةةة  صةةة يد التجةةةارة                                     يف التجةةةارة اإللكرتونيةةةة واققتاةةةاا الرقمةةة  
                 ، املر ل الرابت( TD/B/65(1)/9             للجميت )انةر                    والتنمية ال املتني

                                               ذي ق يةةةةين يتطةةةةور بةةةةرتو  نةةةةةال م قةةةةد، قةةةةائم علةةةة  املناةةةةات،                       يتسةةةةم اققتاةةةةاا الرقمةةةة  الةةةة - ١
                                                                                        للمنتجات واادمات الرقمية املتنامية ل تمرار، عن طريل تركيبة قوام ا القياس املسةتمر علة  نطةا  
                                                                               وا ت، ومجةت البيةاانت بوا ةطة إنرتنةت األاةياي، وتةد ل البيةاانت املسةتمدة مةن بيةاانت املسةت دمني 

        املوصةةةولة                                                     لةةة هج ةةةزة اق ت ةة ار، وأج ةةزة املسةةةت دمني الوا ةة ة اقنت ةةار                    ّ ونةةةم الت ةةايل احمليل ايتمّ 
ّ     جمّم ةات                       لإلنرتنةت  وهةةذا مةا ي نةةت                                                    ً    "البيةةاانت ال ة مة" الةةس لكةن التنقيةة   ي ةا ويليل ةةا  وةاً عةةن  

ّ                                        األمنةةةةةاج وأوجةةةةةي الةةةةةرتاب  الةةةةةس، باةةةةة  ذلةةةةة ، تةةةةةةّل  فيةةةةةة  ولكةةةةةن تلقةةةةةيم النتةةةةةائ  يف نةةةةةةم الةةةةةذكاي                                     
                                                                م احمليل، واختةةاذ القةةرارات للو ةةائل املؤنتةةة اون تةةد ل ب ةةري، مةةن أجةةل يةةدي                 اقصةةطناع  والةةت ل

                                   الةةس تست ةةيف ا أطةةراة  اعلةةة موةةل اةةركات                                             عناصةةر النةةةال، بةةل والنةةةال هكملةةي  ولةةد  املناةةات 
Alibaba  و Amazon  و Apple  و Facebook  و Google  و Microsoft  و SAP  و Tencent  وة هةةةةةةا بيةةةةةةاانت             
                    ال اااصة بكل من ا                 يف صل  مناذج األعم     ض مة 

                                                                            ومةةن اةةلن البيةةاانت الةةس يةةتم ا اةةول علي ةةا ل ةةت دال التكنولوجيةةات الرقميةةة تةةو   ماةةاار  - 3
                                                                                 جديةةةةةدة للم ر ةةةةةة واقبتكةةةةةار ويقيةةةةةل األرلة، عنةةةةةد يليل ةةةةةا بف اليةةةةةة ويويل ةةةةةا إىل م لومةةةةةات مت لقةةةةةة 

                        مةن  ةلوم مسةت دم  املناةات                                                        ً لألعمال    ل   ةبيل املوةال، لكةن جلمةت البيةاانت املفاةلة انط قةاً 
                            اقبتكةةار وتةةو   منتجةةات و ةةدمات                                                واملسةةت لكني علةة  اةةبكة اإلنرتنةةت أن يتةةيح ألصةةدا  املناةةات 

          ً                    ً                                      أكور مراعةاًة لطلة  املسةت دل يديةداً، لقةاي إيةرااات ماليةة  كمةا لكةن ا ةت دال          َّ        جديدة وحمسَّنة و/أو 
       ١٠3٠                      التنمية املستدامة ل ال                                                   تقنيات يليل البياانت لدعم التقدل ايتر  حنو تنفيذ  طة 

                                                                            بيد أن يقيل األرلة ليس لألمر التلقائ ، وهنام ال ديد من ال واةل الةس ت وةار ب ةلن  - ٤
                              مبراقبة امتوال ال ركات للم اي                اجل ات امل نية                                              التطورات القائمة عل  ا ت دال البياانت  وت  ر 

                                     متزايةةةد عةةةن القلةةةل إ اي احملجر املرتتبةةةة علةةة                                                 القانونيةةةة، واايرةةةات التنةيميةةةة، واملسةةةت لكون، ب ةةةكل 
                                                                              األمن واااوصية وامللكية وا ت مال البياانت ال  اية  وع وة عل  ذل ، من الن اقعتماا 
                         ً                                                    املتزايةةةةد علةةةة  البيةةةةاانت، مقةةةةرتانً للتةةةةلن ات القويةةةةة النامجةةةةة عةةةةن ا ةةةةت دال ال ةةةةبكات، أن ي طةةةة  

                                  ة، ويزيةةد مةةةن  طةةر هيمنت ةةا علةة  السةةةو                                              ال ةةركات الةةس تسةةيطر علةة  البيةةةاانت قةةوة  ةةوقية كبةة  
ّ          و لوك ا امل ّل لملنا سة              

                                                                            وبينما تتدول التجارة أكوةر  ةلكور إىل الو ةائل الرقميةة، تكتسة  تةد قات البيةاانت عةرت  - 5
                                                                                        ا ةةدوا أمهيةةة متزايةةةدة يف امل ةةام ت الدوليةةةة  وق ت ةةمل األن ةةةطة املتةةلنرة للرقمنةةةة التجةةارة اإللكرتونيةةةة

                ً                                            دسة ، إمنةا أي ةاً ا ةت دال تكنولوجيةات امل لومةات واقتاةاقت إلامةةاج      مةداا              وتنسةيل    ةل اإل
                                                                           جمموعةةةة وا ةةة ة مةةةن األن ةةةطة ضةةةمن الةةةنةم الوحيةةةدة، وهةةةو مةةةا يزيةةةد مةةةن اعتمةةةاا    ةةةل القيمةةةة 

          البياانت      عل 
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                                                                     وعلةةةة  ضةةةةوي مةةةةا ورا أعةةةة ه، يتنةةةةاول الفاةةةةل األول مةةةةن هةةةةذه املةةةةذكرة األمهيةةةةة املتزايةةةةدة  - ٢
                                                                 ارة اإللكرتونيةةةة واققتاةةةاا الرقمةةة   ويبدةةة  الفاةةةل الوةةةا  الفجةةةوات الرقميةةةة               للبيةةةاانت يف التجةةة

                                                                             والفجةةةوات ذات الاةةةلة للبيةةةاانت  ويتنةةةاول الفاةةةل الوالةةة  قيمةةةة البيةةةاانت  ويسةةةت ر  الفاةةةل 
                                                                                   الرابةةت التدةةد ت املت لقةةة خباوصةةية البيةةاانت وأمن ةةا، والرتكةةز السةةوق ، واحملجر املرتتبةةة علةة    اة 

                                                                  وميةةة  ويستك ةةف الفاةةل ااةةامس احملجر السيا ةةاتية والتنةيميةةة املتاةةلة  مايةةة             اإليةةرااات ا ك
                                                                                  البيةةاانت، وتنةةةيم تةةد قات البيةةاانت عةةرت ا ةةدوا، واملنا سةةة والسيا ةةات ال ةةريبية  ويركةةز الفاةةل 
                                                                             السةةةااس علةةة  اقحتياجةةةات ايتتملةةةة مةةةن أجةةةل بنةةةاي القةةةدرات املت لقةةةة بتقنيةةةات يليةةةل البيةةةاانت 

                              ً                            ع ، ويت من الفال السابت،  تاماً، جمموعة من األ رلة اإلراااية               والذكاي اقصطنا

                                       الدور املتعاظم للبيا   يف االقتصاد الرقمي -   ا أوالا  
                                                                            منت حركة بروتوكوقت اإلنرتنت عل  الاة يد ال ةامل ، وهة  و ةيلة لنقةل تةد قات البيةاانت، - ٧

                            ركةة علة  اةبكة اإلنرتنةت ال امليةة             ، بلغ حجةم ا     ٢99١   ً     ً                           منواً كب اً يف ال قدين املاضيني   ف  عال 
     ٢٠٠                                                               جيااليت يف اليول  وب د مرور ع ةر  ةنوات، بلاةت حركةة اإلنرتنةت ال امليةة      ٢٠٠     حوايل 

                                                  ، ا ااات حركةة بروتوكةوقت اإلنرتنةت علة  الاة يد ال ةةامل     ١٠٢٧                             جيااليةت يف الوانيةة  و لةول عةال 
                               للتاةةة ات النوعيةةةة والكميةةةة علةةة  حةةةد     ً  نتيجةةةًة                    جيااليةةةت يف الوانيةةةة،     ٤5     ٠٠٠               إىل مةةةا يزيةةةد علةةة  

                                   ، مةةةن املتوقةةةت أن تبلةةةغ حركةةةة بروتوكةةةوقت     ١٠١١                                    ةةةواي يف حمتةةةو  حركةةةة اإلنرتنةةةت  و لةةةول عةةةال 
         مةةرة ا جةةةم     ٧5                             جيااليةةت يف الوانيةةةة، أي مةةا لوةةةل      ٢5٠     ٧٠٠                         اإلنرتنةةت علةةة  الاةة يد ال ةةةامل  

    (٢ )    ١٠٠٧                      الذي كانت عليي يف عال
                                                للو ةة ل قتاةاا الرقمة  عميةت كميةات كبة ة مةن البيةاانت                         ومن اجلوان  اجلديةدة وةة  امل - ٨

                         تةةةد ل البيةةةاانت مةةةن مجيةةةت أحنةةةاي                              ا ةةةت دال التكنولوجيةةةا الرقميةةةة                        يف السةةةدا  اإللكةةةرتو   ويتةةةيح 
   مةن  ً اً                                                                       القطاعات واجملتمةت، لةيس  قة  مةن أج ةزة اق ت ة ار املدجمةة يف  طةوج اإلنتةاج، بةل أي ة

                والنقةةر اإللكةةرتو ،                              ة، و ةةج ت مكاملةةات  دمةةة الةةزلئن،                                   ال ةةدااات الك رلئيةةة، وكةةام ات املراقبةة
          والتفةاع ت    ،                      و ةائل التواصةل اقجتمةاع                                        و ج ت نقاج البيت، وت ر مسةتجدات ا ةاقت يف 

                                                 مت املن ورات اإللكرتونية )من قبيل "اإلعجا "(  وأصبح 
             ات وتو ةةة  ا يف                               ً     ً                              ا اةةةول علةةة  البيةةةاانت ويليل ةةةا أمةةةراً حارةةةاً يف يديةةةد القةةةدرة التنا سةةةية لل ةةةرك

                                                                            خمتلةةف القطاعةةات  وي تمةةد املاةةن ون واملاةةدرون ب ةةكل متزايةةد علةة  تقنيةةات يليةةل البيةةاانت، 
                                                      ً                       ليس  ق  ألهنم أجنزوا رقمنة عملياألم، إمنةا ألهنةم يسةت دمون أي ةاً  ةدمات الةدعم الةس تتطلة  

         التمويل                                                                         ا اول عل  البياانت، كالنقل البدري واادمات اللوجستية، والتو يت للتجزئة، و 
                             يف ال  قةةة القائمةة بةني اقتاةةاقت،  ً اً      رئيسةي ً اً     تاة                             التدةول حنةو ا و ةةبة السةدابية        وي  تةرت - 9
                     ً                                                         األعمةال، واجملتمةت نتيجةًة للتقةدل ااائةل يف القةدرة علة  م اجلةة البيةاانت وختزين ةا وإر ةااا     قطاع   و 

ً              بسرعة عالية،   ً  عن اقخنفا  ا ة                   تراجةت متو ة  تكلفةة                                اا يف األ ة ار    لة   ةبيل املوةال،               
       اوقر يف       ٠0٠١     ، إىل     ٢9٨٠           اوقر يف عةال      ٤٠٠     ٠٠٠                   جيااليت من أكوةر مةن    ٢           ة ختزين 

ّ                                   كمةةا لكةةن للمسةةت دمني اق ةةتفااة مةةن جمّمةةت مةةرن وقابةةل للت ةةديل لت ةةزين البيةةاانت       (١ )    ١٠٢٢     عةةال                                  
                            وموارا ا و بة، عند اققت اي 

__________           

( ٢)  Cisco, 2018, Cisco visual networking index: Forecast and trends, 2017–2022, White paper   
( ١)  UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development 

(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva)   
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                                                                          ويتيح التجميت والتوريد ااارج  ملوارا ا و بة وختزين البيةاانت يف السةدا  اإللكةرتو   -  ٢٠
     جت                                                                          عمليةةةجت عميةةت ويليةةل البيةةاانت بكميةةات هائلةةة  كمةةا أن ذلةة  يقلةةل مةةن التكةةاليف الةةس تتكبةةدها 
                                                                            املؤ سةةات الاةةا ة للداةةول علةة  م ةةدات وبراجميةةات تكنولوجيةةا امل لومةةات، وق يتطلةة  تطةةوير 

                                                                    يف جمةةةال تكنولوجيةةةا امل لومةةةات علةةة  الاةةة يد الةةةدا ل  للمؤ سةةةة  ولكةةةن للتطبيقةةةات          امل ةةةارات
    ضةةمن                  وتنةيم ةةا اإلااري                                                           السةةدابية أن تةةو ر و ةةيلة م ئمةةة لل ةةركات مةةن أجةةل إامةةاج عملياألةةا

                                     تطبيقات متاحة يف مواقت وأج زة مت داة 
                و  إىل مةةا يتجةةاو                                                          ويت لةةل إنرتنةةت األاةةياي بتو ةةيت نطةةا  القةةدرة علةة  اقتاةةال اإللكةةرت  -  ٢٢

 ً اً                                                                          األ ةةراا واملؤ سةةات لي ةةمل األاةةياي واألج ةةزة  وقةةد أصةةبدت أج ةةزة اق ت ةة ار مدرجةةة حاليةة
       اااصةةة                                                                                بتكلفةةة من ف ةةة ضةةمن الروبةةوتت وم ةةدات اإلنتةةاج، ويف أج ةةزة التكنولوجيةةا القابلةةة ل رتةةداي

                       املنزليةة  وقةد أمكةن يقيةل                                          الاناعية، واملبةا ، و طةوج األانبية ، واألج ةزة    ّ              لمل اّ لني، واملركبات 
        ً                                                                     ذلة  نتيجةًة ابةوج أ ة ار أج ةةزة اق ت ة ار الةس لكن ةا أن ت ر ةةل ل ةتمرار كميةات صةا ة مةةن 

                                  وتتيح و ةائل اإلر ةال ال  ةلك  لزج ةزة      (3 )                                       البياانت، يف ظل احتياجات من ف ة من الطاقة
                        ياانت يتم عل  حنو مستمر يف                                                          املوج ة عن ب  د اقتاال بس ولة للنةم الكب ة  وملا كان مجت الب

                                                                             الوقت ا قيق ، من ماةاار مت ةداة ويف نقةاج مت ةداة مةن النةةال،  قةد لت لإلمكةان مراكمةة 
                                                                                 كميات هائلة من البياانت  ويف هةذا السةيا ، تتسةم البيةاانت ال ة مة خباةائي رئيسةية هة  ا جةم

                 والسرعة والتنوع 
                                    امل لومةات لت زين ةةا وم اجلت ةةا يف السةةدا                                     وت مةل أج ةةزة إنرتنةةت األاةياي علةة  إر ةةال  -  ٢١

     5٠٠                            ألحةةد التقةةديرات،  ةةيجري ن ةةر حنةةو  ً اً                                              اإللكةةرتو ، وتبسةةي  ال مليةةات وتةةد ل امل لومةةات  وو قةة
    (٤ )    ١٠3٠                                          بليون ج ا  من أج زة إنرتنت األاياي  لول عال 

           املرتتبةةةة علةةة                                                                وتوةةة  األمهيةةةة املتزايةةةدة للبيةةةاانت يف اققتاةةةاا اةةةآل األ ةةةرلة املت لقةةةة لحملجر -  ٢3
                                             ً                                             ص يد التجارة والتنمية ال املتني للجميةت، نتيجةًة للفجةوات الرقميةة والفجةوات ذات الاةلة للبيةاانت 

                                 وي بد  هذا املوضوع يف الفال التايل 

                الفجوا  الرقمية -    ا اثنياا  
  يف                                                                                   تتلنر قدرة اجل ات الفاعلة يف البلدان الناميةة علة  اق ةتفااة مةن تزايةد ا ةت دال البيةاانت -  ٢٤

                                                                                   التجةةارة اإللكرتونيةةة واققتاةةاا الرقمةة  لإلمكانيةةة اااصةةة ىةةا للداةةول علةة  تكنولوجيةةات امل لومةةات 
                      كبة ة يف هةذا اجملةال،  ةواي                                                                واقتااقت وا ت مااا عل  حنو ميسور التكلفة  وق تزال هنام  جوات

                            يما بني البلدان أو اا ل ا 
                               يف املائةةة مةةن  ةةكان ال ةةاو يسةةت دمون      ٢0١ 5                         ل يةةاا الةةدويل ل تاةةاقت، كةةان  ً اً     وو قةة -  ٢5

                                                  ومةةةن ف،  ةةة  يةةةزال أقةةةل مةةةن ناةةةف  ةةةكان ال ةةةاو بقليةةةل ةةةة      ١٠٢٨                  اإلنرتنةةةت يف هنايةةةة عةةةال 

__________           

( 3)  Kshetri N (2017). The economics of the Internet of Things in the global South. Third World 

Quarterly, 38(2): 311–339   
( ٤)  Cisco, 2016, Internet of things, At-a-glance      متةةاة علةة           https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/ 

collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.pdf   

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.pdf
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                           يف املائةةة مةةن السةةكان يسةةت دمون     ١٠           كةةان أقةةل مةةن     ً  اً،                                متاةةلني لإلنرتنةةت  ويف أقةةل البلةةدان منةةو 
    (5 )     النمو                           يف املائة يف البلدان املتقدمة    ٨٠                      اإلنرتنت، مقابل أكور من 

                                                                        ومن اةلن اققتاةاا الرقمة  أن يتةيح للمؤ سةات الاةا ة وامل ةاريت الاةا ة واملتو ةطة  -  ٢٢
                                                                                    اة  راي نفاذها إىل األ وا  ور ت إنتاجيت ا  بيد أن الكو  مةن املؤ سةات الاةا ة وامل ةاريت 

                 ل خنةراج يف التجةةارة                                                                     الاةا ة واملتو ةطة، وق  ةيما يف املنةاطل الريفيةة واملنةاطل النائيةة، ةة  م يةلة 
                                                                                  اإللكرتونية واققتااا الرقم  واق تفااة من ما، مبا يف ذل  مجت البيةاانت ويليل ةا  وهة  تواجةي 
                                                                                   حواجز من قبيل القدرة ايتدواة عل  اق تفااة من ااياكل األ ا ية الرقميةة وااياكةل األ ا ةية 

                               جاريةةة، وامل ةةارات، و ايةةة املسةةت ل                                                       للبيةةاانت امليسةةورة التكلفةةة، وحلةةول الةةد ت، واللوجسةةتيات الت
                                                                                   والبيةاانت، ونويةةل التنةةيم الرقمةة  للم ةةاريت  وي ةذكر مةةن اجلوانة  األ ةةر  الةةس تتسةم ىةةا الفجةةوة 

                    وي ةةةكل مؤاةةةر األونكتةةةةاا      (٢ )                                                       الرقميةةةة وجةةةوا م ةةةةم مراكةةةةز البيةةةاانت يف البلةةةدان املتقدمةةةة النمةةةةو
                                     لكني أحةد األمولةة علة  الفجةوات القائمةة يف                                             للتجارة اإللكرتونية بني املؤ سات التجارية واملسةت 

      (٧ ) ( ٢                                                                      جاهزية البلدان عل  امل اركة يف التجارة اإللكرتونية واققتااا الرقم  )اجلدول 
   ٢      اجلدول 

                                                                               مؤشر األونكتاد للتجارة اإللكرتونية بني املؤسسا  التجارية واملستهلكني: ابلقيم اإلقليمية، 
٨١٠٢     

 

            نسةةةةةةةةةةةةةبة السةةةةةةةةةةةةةكان 
               الةةذين يسةةت دمون 

        )النسبة      )أ(      اإلنرتنت
        املروية(

                       سةةةةةةةةبة السةةةةةةةةكان الةةةةةةةةذين للكةةةةةةةةون  ن
     ) (               علةةةة  اةةةةبكة اإلنرتنةةةةت      ً حسةةةةالً 

                                 )النسبة املروية من السةكان البةالاني 
     ً         عاماً أو أكور(    ٢5         من ال مر 

                   تةةةةوا ر  ةةةةواا  اإلنرتنةةةةت 
          )يف الةةةروة      )ج(       امللمونةةة
  (       ال ااية

    ؤار م
               مونوقيةةة ااةةدمات 

    )ا(       الرتيدية

           قيمةةةةةةةةةةةةةة املؤاةةةةةةةةةةةةةر 
           )بيةةةةةةةةةةاانت عةةةةةةةةةةال 

١٠٢٧    )  
   3٠   ١٤   ١9   ٤٠   ١٢        أ ريقيا

   5٧   ٢١   5٧   ٢١   ٤٨                            ار ، وجنو ، وجنو  ار  ت يا 
   ٤٢   ١٤   5٤   53   5٤                                     أمريكا ال تينية ومنطقة البدر الكارييب

   5٧   ٤١   5٢   5٨   ٧٢         ةر  ت يا
   ٢5   ٧٢   ٢5   59   ٢5                           اقتاااات نر مبرحلة انتقالية 

   ٨٢   ٨٢   ٨٨   93   ٨٤                      البلدان املتقدمة النمو
   55   ٤9   5٢   ٢٠   5٤      ال او

                        أو أحدث البياانت املتاحة       ١٠٢٧                             ً              حسالت أمانة األونكتاا، ا تناااً إىل بياانت عال         املادر
                     اقياا الدويل ل تااقت     )أ(

                                                                           البن  الدويل، امت م حسا  يف مؤ سة مالية أو لد  مقدل لل دمات النقدية املتنقلة     ) (

   Netcraft    )ج(
                     اقياا الرتيدي ال امل      )ا(

__________           

( 5)  International Telecommunication Union, 2018, Statistics, global and regional estimates, 7 December    
                     )جةةةةةةر  اقطةةةةةة ع علةةةةةة  املوقةةةةةةةت   https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx          متةةةةةةاة علةةةةةة   

    (      ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ٢٨  يف
                    جةةةر  اقطةةة ع علةةة  املوقةةةت  )  /https://www.datacentermap.com                               إىل البيةةةاانت املتاحةةةة علةةة  الةةةراب   ً اً       ا ةةةتناا  (٢ )

   (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١٢  يف
                                                          يقيس املؤار مد  جاهزية البلدان ل خنراج يف التجارة اإللكرتونية   (٧ )

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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             جديةةدة مةةن أجةةل  ً اً                                                           ويتةةيح امل ةة د الرقمةة  املتطةةور ل ةةتمرار للنسةةاي صةةاحبات األعمةةال  رصةة -  ٢٧
            جةوة رقميةة  "                                                                           ت زيز أعماان وبلوغ قدر أكرت مةن الف اليةة  ويف الوقةت نفسةي، دةة أالةة ت ة  إىل وجةوا 

  ،                                                                    تسةةتب د النسةةاي صةةاحبات األعمةةال مةةن  ةةراي و وائةةد اققتاةةاا املسةةتند إىل البيةةاانت  "         بةةني اجلنسةةني
                                   و ةةراي النفةةاذ، واملةةوارا، وعوامةةل أ ةةر      ،    ً                                                 نتيجةةًة ل ةةدل اإلملةةال للقةةراية والكتابةةة، وعةةدل تةةوا ر امل ةةارات

     فةةةة     ً اً                                           يف البلةةةةدان الناميةةةة، وخباصةةةةة يف أقةةةةل البلةةةدان منةةةةو  ً اً                               والفجةةةوة بةةةةني اجلنسةةةني تةةةةةل أكوةةةةر وضةةةوح
  يف     ٢١          أقةةل مبقةةدار                                                         ، كانةةت نسةةبة النسةةاي اللةةوان يسةةت دمن اإلنرتنةةت علةة  نطةةا  ال ةةاو     ١٠٢٧    عةةال

                                                                                    املائةةة مةةن نسةةبة الرجةةال، كمةةا ت ةة  التقةةديرات إىل وجةةوا امةةرأة واحةةدة مةةن بةةني كةةل  ةةبت نسةةاي يف أقةةل 
    (٨ )                        ً                             ممن يست دمن اإلنرتنت، مقارنًة برجل واحد من بني كل مخسة رجال ً اً            البلدان منو 

           ال اإللكةةةةرتو                                                               ومةةةةت يةةةةول ال ةةةةاو إىل الو ةةةةائل الرقميةةةةة، لوةةةةل ال ةةةةبا  القةةةةوة ايتركةةةةة ل تاةةةة -  ٢٨
                                                                                    وا ت دال املناات اإللكرتونية  وتبلغ نسبة ال با  الةذين يسةت دمون اإلنرتنةت يف مجيةت أحنةاي ال ةاو 

     ً               َّ                                                 ونتيجًة للرقمنة، ت سةجَّل   اة يف ا ةت دال و ةائل التواصةل اقجتمةاع  والتجةارة      (9 )       يف املائة    ٧٢   حنو 
ّ            اإلنرتنةةةت  وبوا ةةةطة ا ةةةّس اإلبةةةداع                  ً                                 اإللكرتونيةةةة، ماةةةدوبًة بةةةز اة الت ةةةر  للم ةةةاطر القائمةةةة علةةة                     

م ال ةةبا  األ كةةار ذات الاةةلة لألعمةةال التجاريةةة إىل حلةةول للتجةةارة                                                                                   واقبتكةةاري ااةةااي ىةةم، يةةرتج 
                                                                                   والتنميةةة ال ةةاملتني للجميةةت، ةةة  أن إجنةةا األم تتوقةةف علةة  الفةةراي املتاحةةة مل ةةاركت م يف عمةةل قئةةل  

                                     يةةةةني خم ةةةةرمني"  ومةةةةت ذلةةةة ،  ةةةة هنم قةةةةد ق لتلكةةةةون            مسةةةةت ملني رقم          لعتبةةةةارهم "                  وي نةةةةةر إىل ال ةةةةبا 
                                                                   لل رورة امل ارات ال  مة قةتنال  راي ال مل الناارة يف اققتااا الرقم   

                                                                      وت  ةةةةز  الفجةةةةوات الرقميةةةةة إىل عوامةةةةل مةةةةن قبيةةةةل عةةةةدل كفايةةةةة السةةةةبل املتاحةةةةة ل تاةةةةال  -  ٢9
                         ت التقنيةةة والرقميةةة، مبةةا يف                                                          اإللكةةرتو ، وعةةدل تةةوا ر اقتاةةال بتكلفةةة ميسةةورة، والةةنقي يف امل ةةارا

                                                                               ذلةة  ب ةةلن تقنيةةات يليةةل البيةةاانت، وعةةدل تةةوا ر ايتتةةو  ذي الاةةلة أو ايتتةةو  لللاةةات ايتليةةة، 
                                                                               وال ةةواةل املت لقةةة للسةة مة  ولةةذل ، يتموةةل أحةةد التدةةد ت الكبةة ة للرقمنةةة يف يقيةةل اإلامةةاج 

                                 وات لبلةوغ أهةداة التجةارة والتنميةة                                                   لك  ق ي رتم أحد وراي الركة   ومةن امل ةم م اجلةة هةذه الفجة
                           جت                                                         ال املتني للجميت  وما و ت اَلجت الفجوات الرقمية والفجوات ذات الالة للبياانت اا ل البلدان 
                                                ً                                 و يمةةةا بين ةةةا علةةة  الندةةةو املنا ةةة ،   هنةةةا  ةةةتزااا اتسةةةاعاً وتةةةؤاي إىل تفةةةاقم أوجةةةي عةةةدل املسةةةاواة 

                                   اي القةةدرات، مبةةا يف ذلةة  تنميةةة امل ةةارات                                             ا اليةةة  وهةةذا  ةةيتطل  بةةذل قةةدر كبةة  مةةن اجل ةةوا لبنةة
                                                                        عل  كل من الا يد الوطين واإلقليم  والدويل، عل  الندو املبني يف الفال السااس  

                                                 قيمة البيا   يف التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي -    ا اثلثاا  
                      إدرار املال من البيا   -   ألف 

                               األ ا ةةةية يف عمليةةةة اختةةةاذ القةةةرارات،                                       أصةةةبدت البيةةةاانت الرقميةةةة ت  تةةةرت مةةةن املةةةد  ت  -  ١٠
                                                                            وعمليةةةات اإلنتةةةةاج، وامل ةةةةام ت، وإاارة ع قةةةةات ال مةةةةل يف جةةةةزي متزايةةةةد ل ةةةةتمرار مةةةةن القطةةةةاع 
                                                                             الزراعةةة  وقطةةةاع الاةةةناعة التدويليةةةة وقطةةةاع ااةةةدمات  ومةةةت تطةةةور اققتاةةةاا الرقمةةة ،  تاةةةبح 

                             اققتاةاا ال ةامل ، مبةا يف ذلة                                   أونل مما ه  عليي اليةول مةت مجيةت جوانة ً اً                      البياانت مرتابطة ارتباط
                                                     أااي اإلنرتنت، و   ل القيمة ال املية، والتجارة الدولية 

__________           

( ٨)  International Telecommunication Union, 2017, ICT facts and figures 2017 ،   متةةةاة علةةة            
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf     

           ، نيويورم                                    حالة أطفال ال او  األطفال يف عاو رقم   ،     ١٠٢٧                           منةمة األمم املتددة للطفولة،   (9 )

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
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                               وتوليةةةد القيمةةةة، وا ةةةت دال الةةةذكاي    ،                          ً              وتفةةةتح البيةةةاانت ال ةةة مة أبةةةوالً جديةةةدة للتدليةةةل -  ١٢
ّ           اقصطناع   واإلمكانية متاحة لة "التنقي " يف البيةاانت ال ة مة  وةاً عةن رك  نّكةن مةن اختةاذ           ً                                                           

                                                            إىل البيةةةاانت يف قطةةةاع األعمةةةال، ومةةةن جانةةة  الوكةةةاقت ا كوميةةةة واملنةمةةةات  ً اً                القةةةرارات ا ةةةتناا
                                                                            األاةة ااي الةةذين لةةدي م القةةدرة علةة  ا اةةول علةة  البيةةاانت والو ةةائل ال  مةةة إلجةةراي املزيةةد    أو

                                                                        التدليةةةل  ومةةةن اةةةلن البيةةةاانت ال ةةة مة أن تةةةؤاي إىل مسةةةتو ت جديةةةدة مةةةن الف ةةةم لكةةةل مةةةن    مةةةن 
                              األعمال والديناميات اقجتماعية           ايناميات

                                                                              وتن ةةل قيمةةة البيةةاانت الرقميةةة عنةةدما يةةتم يويةةل البيةةاانت إىل "م لومةةات يليليةةة رقميةةة"    -  ١١
                                        ّ                              ً           فةة  إطةةار منةةاذج األعمةةال اجلديةةدة الةةس ن ةةلت، تولّةةد املناةةات  الرقميةةة ال امليةةة قيمةةًة عةةن طريةةل 

    (٢٠ )                         لقيمة إىل مال ه الي  خمتلفة                                           عميت البياانت ويليل ا  ولكن عندئذ يويل هذه ا
                                                            اق ةتفااة مةةن بيةةاانت مسةةت دم  املناةات لتةةو   ااةةدمات اإلع نيةةة ايتةةداة     )أ( 

  ؛               عل   بيل املوال(  Facebook و  Google        األهداة )
                                                                      ا ت دال البياانت املستمدة من إنرتنت األاياي وأج زة اق ت  ار لةدعم اقبتكةار    ) ( 

  ؛               عل   بيل املوال(  Rolls Royce و  Caterpillar      فاية )                       وج ل    ل اإلمداا أكور ك
ّ               لكةةن ملناةةات التجةةارة اإللكرتونيةةة أن تسةةت دل البيةةاانت اجملّم ةةة مةةن البةةائ ني     )ج(                                                  

                                                                               وامل رتين عل  املناات لتو    دمات أ  ل أو لز اة الر ول املفروضة عل  ا ت دال املناات 
( eBay  و Jumia  و Amazon  )؛               عل   بيل املوال  

                                                                  لكن لل ركات بيت أو أتج  ااياكل األ ا ية أو الرتاجميات ا ا وبية ال  مة     )ا( 
  Amazon Web Services           م                                           يف اةكل  ةدماتم مةن أجةل ال مةل يف اققتاةاا املسةتند إىل البيةاانت )

   (               عل   بيل املوال
  ،                                                                         ً وعلةة  الةةرةم مةةن أن ب ةة  املناةةات الرقميةةة قةةد تةةو ر الكوةة  مةةن ااةةدمات واملنتجةةات جمةةاانً  -  ١3

                                   ً                                 ّ                ن املست لكني واملست دمني يد  ون مبلااً يف الن اية عند إعطاي ال ركات ومطةوّ ري التطبيقةات 
             َّ         األاةةياي املف َّةةلة لةةدي م،       م                                                     م لومةاتم مفاةةلة، ويف ب ةة  األحيةةان اون علم ةةم، عةن أمةةاكن تواجةةدهم، و 

    ال                                        ً                        َّ   وع قاألم، وعاااألم ال  اية  وهذه ه  يديداً امل ارة الس لكن أن ت د رَّ امل
      مقةةدم                                                                       إذ تكتسةة  البيةةاانت قيمةةة كبةة ة مةةن حيةة  اكتسةةاىا ميةةزة تنا سةةية  ولةةذا ي سةة  د -  ١٤

                                                             يف الكوةة  مةن األحيةان، أن يةةو روا ااةدمات مقابةل حاةةوام علة  البيةةاانت،                 ةدمات املناةات،
   بةني              لكةن التمييةز   إذ                           طابت مركزي لتد ل البيةاانت   ً اً         هنام أي                            األموال  ويف اققتااا الرقم ،   ق

ً            مةةوً (، ومنتجةةات   Facebook                                                        البيةةاانت األوليةةة الاةةاارة عةةن مةةوراي البيةةاانت األوليةةة )مسةةت دمو    
                    (، ومسةةت لك  املنتجةةات Facebook                                                       بيةةاانت القيمةةة امل ةةا ة الاةةاارة عةةن ال ةةركات امل نيةةة للبيةةاانت )

                إىل اقضةةط ع                         وت بةةاع إىل ال ةةركات الةةس تسةة ً اً         جت ا                          ف تة ةةرجتاا البيةةاانت إىل املسةةت دمني جمةةدا       الرقميةةة
                               ً               م                               هن ةةطة إع نيةةة  وعليةةي، ن ةة د حاليةةاً ن ةةوي    ةةل قيمةةةم عامليةةة للبيةةاانت، ولكةةن مةةا و توضةةت 
                                                       جت                      السيا ةةةات املنا ةةةبة يف هةةةذا اجملةةةال،  قةةةد يتةةةل اقتاةةةااات كوةةة ة اجلةةةزيجت القليةةةل القيمةةةة مةةةن هةةةذه 

ً                                                     الس  ل،   ً  عن اعتمااها باورة متزايدة عل  أصدا  املناات األ ا يني             
                                                                          ولكن أن ترتتة  عةن إارار املةال مةن البيةاانت لةد  ال ةركات ال امليةة تجر علة  البلةدان  -  ١5

                                                                                    النامية يف اكل  سارة اإليرااات ة  اااض ة لل ريبة، و  اة القةوة السةوقية للمناةات ال امليةة 
  يف                                                                                  )انةر الفال الرابت(، وإمكانية إ اية ا ت دال البياانت ال  اية، والت لف يف اق ت ةا ة

                                                                         بلد ما، ويف مراكز البياانت، واادمات السدابية، واأل وا  اإلع نية، وما إىل ذل  
__________           

( ٢٠)  Srnicek N, 2016, Platform Capitalism, Polity Press, Cambridge   
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                                        فوائد التنمية احملتملة من استخدام البيا   -  ابء 
                                                                          مةةن اةةلن مجةةت البيةةاانت ويليل ةةا أن يسةةاعدا علةة  إاارة أو تسةةوية الق ةةا  ال امليةةة ذات  -  ١٢

                                              يةدة، والن ةو  للاةدة الب ةرية، وتةو   تةد قات تنيةة                                     األمهية البالاة، ويقيل إجنا ات علميةة جد
                                                                ب ةلن تف ة  األمةرا  أو حالةة حركةة املةرور(، ورصةد الةنةم الطبي يةة، ويسةني                 ً للم لومات )مو ً 

                                                   جت                                الكفاية يف ا ت دال املوارا، واعم اختاذ القرارات مةن ق بجتةل رجةال األعمةال، ومقةرري السيا ةات، 
    (٢٢ )           واجملتمت املد 

                    بسةةبل خمتلفةة، وق  ةةيما                      ً                         البيةةاانت ال ة مة أي ةةاً أن تةدعم التنميةةة املسةتدامة        ومةن اةلن  -  ١٧
ً                 عند اقرتاهنا للتكنولوجيات النقالة   ف  أ ريقيا جنو  الادراي الكةرت  مةوً ، يةري التنقية  يف                                                                    
                                                                          جمموعةةات كبةة ة مةةن البيةةاانت املت لقةةة خباةةائي الرتبةةة للمسةةاعدة علةة  يديةةد اقحتياجةةات مةةن 

   (، Bridge International Academies )              بريةدج الدوليةة       اةبكة                    ة اإلنتاجيةة  وتسةت دل           األردة و  ا
                                                 وااوار ميةةةات مةةةن أجةةةل ت زيةةةز الت لةةةيم يف مرحلةةةة الطفولةةةة                                 علةةة   ةةةبيل املوةةةال، البيةةةاانت ال ةةة مة

    (٢١ )                                         املبكرة واملرحلة اقبتدائية يف مخسة بلدان انمية
                                    ً                                         وأصبح مجةت البيةاانت ويليل ةا أكوةر تةوا راً بتكلفةة م قولةة يف ظةل وجةوا ااةدمات السةدابية  -  ١٨

                                                                              )عنةةد الطلةة (  ولت نمكةةان ال ةةركات الاةةا ة ا ةةترجار  ةةدمات البيةةاانت السةةدابية، ل ةةت دال 
                                          ً                                           منوذج قائم عل  الد ت مقابل اق ت دال، عوضاً عن اةراي نةةم امل ةدات والرتاجميةات املكلفةة وتوظيةف

    (٢3 )                   حمللني اا ليني للبياانت

                                            التحداي  القائمة يف االقتصاد املستند إىل البيا   -     ا رابعاا  
      واألمن        اخلصوصية  -   ألف 

ً                                   ي  ترت إيةاا الوقةة علة  اإلنرتنةت عةامً  للةغ األمهيةة قةتنةال الفةراي الةس تتيد ةا -  ١9         التجةارة                                  
      ً                        أ ا ةةياً لتدقيةةل هةةذه الاايةةة   فةة     ً اً                              ّ                      اإللكرتونيةةة واققتاةةاا الرقمةة   ونوّةةل م اجلةةة البيةةاانت عناةةر 

                                               ً                                   عاملنا الرقم  الراهن، ت كل البياانت ال  اية مةورااً لتدرية  كوة  مةن األن ةطة التجاريةة علة  
          وصةةةةية وأمةةةةن                                                               اإلنرتنةةةةت  ولكةةةةن أن توةةةة  كيفيةةةةة ا ةةةةت دال هةةةةذه البيةةةةاانت اةةةةواةل مت لقةةةةة لاا

__________           

                                                                                           يرا يليةل مفاةل ق ةت دال البيةاانت ال ة مة يف جمةايل الرعايةة الاةدية والزراعةة وجمةاقت التنميةة األ ةر  يف   (٢٢ )
UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018: Harnessing Frontier Technologies for 

Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and Geneva)    
   ،    ١٠3٠                              ً                                                    كانةةةت البيةةاانت ال ةةة مة تتةةةيح  رصةةاً لتجميةةةت املؤاةةرات مةةةن أجةةةل اعةةم  طةةةة التنميةةة املسةةةتدامة ل ةةةال     ولةةرن
ّ  قنيةةةةة، والتدةةةةد ت املت لقةةةةة لملةةةةّس               ً                                           يةةةةد ت مانلةةةةة أي ةةةةاً، مبةةةةا يف ذلةةةة  التدةةةةد ت القانونيةةةةة واأل  قيةةةةة والت   دةةةةة                          

 MacFeely S, 2018, The Big (data) Bang: What will it mean for compiling              للسةةم ة )انةةةر

[Sustainable Development Goal] SDG indicators? Research Paper No. 23, UNCTAD; available at 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2018d5_en.pdf )   
   ( UNCTAD, Information Economy Report 2017 )                      ب لن اقتااا امل لومات      ١٠٢٧                    تقرير األونكتاا ل ال   (٢١ )
 /http://www.un.org/en/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development             ً انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر أي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً   (٢3 )

index.html   ( ملزيةةد مةةن امل لومةةات عةةن البيةةاانت     ١٠٢9            الوا /ينةةاير       كةةانون       ١١                  اقطةة ع علةة  املوقةةت يف       )جةةر                              
                          ال  مة والتنمية املستدامة 
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                                                                            امل لومةةات  ويف احملونةةة األ ةة ة، أ ةة مت ق ةةا  لر ة ذات تجر  يا ةةية يف إجرة تلةة  ال ةةواةل 
    (٢٤ )    ١٠٢٨                 ً       عل  حنو أكور إ احاً يف عال 

                                           ب ةةلن أمةةن اةةبكة اإلنرتنةةت والوقةةة إ ايهةةا، أجراهةةا       ١٠٢٨     ل ةةال                           إذ ت ة ةةر ارا ةةة ا تقاةةائية -  3٠
                          للت ةاون مةت األونكتةاا ومج يةة    (، Ipsos          كة إبسةوس )                                    مركز اقبتكار يف أ لو  ا كةم الةدويل واةر 

           وأعةةر  أكوةةر      (٢5 )                                                             اإلنرتنةةت، ال ةةواةل املتزايةةدة ب ةةلن  اوصةةية البيةةاانت وأمةةن اةةبكة اإلنرتنةةت
       ً                                               اقتااااً عن قلق م املتزايد ب لن اااوصية عل  ابكة اإلنرتنت     ١5                   من ناف عدا اجمليبني يف 

             "قلةةل متزايةةد"   ب                                أ ريقيةةا،  اات نسةةبة الةةذين ي ةة رون      ً                                 مقارنةةًة لل ةةال السةةابل  ويف ال ةةر  األو ةة  و 
                                                                    يف املائة  وأعر  ما يقر  من ناف عدا مست دم  اإلنرتنةت يف أمريكةا ال ةمالية    ٢٢   إىل     55   من 

  يف     ٧9                                                  ً                      عةةن ااةةتداا قلق ةةم ب ةةلن اااوصةةية علةة  اةةبكة اإلنرتنةةت مقارنةةًة لل ةةال السةةابل، وأ ةةاا 
                                       الرئيس  قاتداا م اعر القلل الس تنتاىم                                      املائة من م هن اركات اإلنرتنت ه  املادر

                                                                             وختتلف الوقةة إ اي اإلنرتنةت ل ةت ة البلةدان   فة  الكوة  مةن اققتاةااات الكبة ة النااةرة  -  3٢
  يف     ٨٧ )                   يف املائةةة(، ولكسةةتان    ٨٨                      يف املائةةة(، وإندونيسةةيا )    9٠                 يف املائةةة(، واانةةد )    9٢          موةةل الاةةني )

                                                 ، ذكرت أكرت نسبة من مست دم  اإلنرتنت أهنا تول يف ابكة         يف املائة(    ٨٤                 املائة(، واملكسي  )
    ٢٠                                                                            اإلنرتنةةت  وعلةة   ةةبيل املقارنةةة، كانةةت النسةةبة املنةةاظ رة يف كةةل مةةن اليةةالن وتةةونس مةةا اون 

        املائة    يف
                                                                 ويةةؤاي اق ةةت ة يف مفةةاهيم اااوصةةية، ووجةةوا جمموعةةة متنوعةةة مةةن املاةةا  اااصةةة  -  3١

                                                       جرة التةوترات  إذ ي ة ر األ ةراا للقلةل ب ةلن حق ةم يف اااوصةية                         مب تلف اجل ات امل نيةة، إىل إ
                                ؛ بينمةا ت ة ر ا كومةات للقلةل ب ةلن  (٢٢ )                                         وقدرألم عل  ا ت دال  ةدمات اإلنرتنةت همةان ونقةة

                                                  ً                          األمةةةةن والسةةةة مة علةةةة  الاةةةة يد الةةةةوطين؛ وال ةةةةواةل قائمةةةةة أي ةةةةاً يف قطةةةةاع األعمةةةةال إ اي أعبةةةةاي 
                                                    اقبتكةةار والتجةةارة  و ةةوة تةةزااا ال ةةواةل املت لقةةة خباوصةةية                            وضةةواب  اقمتوةةال الةةس قةةد ت ةةو  

                                                                            البيةةةاانت يف البلةةةدان الناميةةةة، حيةةة  ي ةةة د ا ةةةت دال و ةةةائل التواصةةةل اقجتمةةةاع  وة هةةةا مةةةن 
   ً  اً      ري  ً اً                    املناات الرقمية تو  

                                                                    ويوةةة  ا ةةةت دال أج ةةةزة إنرتنةةةت األاةةةياي مسةةةائل إضةةةا ية ب ةةةلن اااوصةةةية واألمةةةن  إذ  -  33
                                                                  ج ةةةزة أن تسةةةجل الر ةةةائل الاةةةوتية ومقةةةاطت الفيديو/الاةةةور واألمةةةاكن واألن ةةةطة           لكةةةن اةةةذه األ

                                                                               اا ل األ رة ومكان ال مل و/أو يف األماكن ال امة للمساعدة عل  تكييف األن طة اإلع نية، 
                                                                           ومساعدة األ راا يف حياألم ال  اية، أو مساعدة ال ركات أو ا كومات علة  يسةني  ةل  ا 

                                          علة   اوصةية الفةرا يف حةال إ ةاية ا ةت مااا ب ةد  ً اً              امل لومةات  طةر                      أو  دماألا  وي كل مجت
ةةةل البيةةةاانت ب ةةةلن احملقت، موةةةل                                                                            مج  ةةةا أو وقوع ةةةا يف األيةةةدي احملدةةةة  وحةةةآل األج ةةةزة الةةةس ت ر  
                                                                          امل لومةةات املت لقةةة بت ةةايل حمةةرم ألةةةرا  ت  ياةةية، قةةد ت ف ةة  م لومةةات ا اةةية، كالوقةةت 

                                                     ل الن ار، واألماكن الس تةتم قيااألةا  ي ةا  وي ةين عةدل وجةوا                                الذي ت ست دل  يي  يارة م ينة   
__________           

      متاحةة   ، the 2018 article series, The Cambridge Analytica files, published by The Guardian      انةةر    (٢٤ )
              ع علة  املوقةت        جر  اقطة )  https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files     عل   

     (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١١  يف 
( ٢5)  Centre for International Governance Innovation and Ipsos, 2018, Global survey on Internet 

security and trust ،   متاحة عل             https://www.cigionline.org/internet-survey-2018  (   جر  اقط ع علة              
   (     ١٠٢9            الوا /يناير        كانون      ١١        املوقت يف 

                                     املت لل ل ل يف اااوصية يف ال ار الرقم       ٢٢٧ /  ٢٨                   قرار اجلم ية ال امة            ً انةر أي اً   (٢٢ )
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                                                                                واج ةةة املسةةت دل التقليديةةة يف ال ديةةد مةةن أج ةةزة إنرتنةةت األاةةياي أن عمليةةة اإلاةة ار واق تيةةار 
      (٢٧ )                ما تكون ة  متاحة ً اً                                 امل تااة )أي موا قة املست ل ( كو  

               هنةةةةا عمةةةةت م لومةةةةات  إ    حيةةةة                                             كمةةةةا توةةةة  األج ةةةةزة املوصةةةةولة لإلنرتنةةةةت اةةةةواةل أمنيةةةةة،  -  3٤
     لةةذوي       ً ماةةر ً  ً اً                                                              حسا ةةة، وقةةد أصةةبدت مدجمةةة ب ةةكل متزايةةد يف حميطنةةا  وقةةد تكةةون للتةةايل هةةد 

                                                          جلمةةةةت امل لومةةةةات بطريقةةةةة ةةةةة  م ةةةةروعة أو ق ةةةةت دام ا ةةةةة  القةةةةانو ، أو                    النةةةةوا  اابيوةةةةة، إمةةةةا
                 مةن أجةل بيةت أج ةزة                                                                  للت ع  لألج زة )مول مكابح  يارة أو توجيي  يارة(  وقد ت ين املنا سةة

 ً  اً                                                                                 إنرتنةةت األاةةياي بسةةرعة وه ةة ار  هيةةدة، وإتحةةة تركيب ةةا بسةة ولة، أن املنتجةةني ق يولةةون اهتمامةة
   إىل                                                                       ً للجوانةة  األمنيةةة عنةةد تسةةليم ج ةةا  مةةا  ولةةذل  تفتقةةر أج ةةزة إنرتنةةت األاةةياي أحيةةاانً  ً اً     كا يةة

                                                 جت وتةدارم مكةةامن ال ةة ف األمنيةة لةةد  اكت ةا  ا  وقةةد تزايةةدجت                 تدةدي  الرتاجميةةات             عمليةات  ةة لة ل
      َّ       ويبلَّةةغ عةةن     ١٠٢٧                                            م              ا ةةرتا  البيةةاانت يف السةةنوات األ ةة ة حيةة  بلةةغ مسةةتو تم قيا ةةية يف عةةال 

                         لةة   ةةةبيل املوةةال، ا ةةةتال      (٢٨ )                                      يف املائةةة مةةةن هةةذه ا ةةةاقت يف أمريكةةا ال ةةةمالية    ٨٠        أكوةةر مةةةن 
                                       لكةةةام ات املراقبةةةة املنزليةةةة املوصةةةولة لإلنرتنةةةت     نيةةةة               أوجةةةي ال ةةة ف األم      ١٠٢٢               املتسةةةللون يف عةةةال 
                                        َّ                     إنرتنةةت األاةةياي لتنفيةةذ هجةةول حجةة   اادمةةة املةةو َّع، الةةذي أا  إىل تبةةاطؤ                وة هةةا مةةن أج ةةزة 

      (٢9 )                                                     مؤقت جلزي كب  من  دمات اإلنرتنت يف الوق ت املتددة األمريكية
                          واملنةمةات وا كومةات واأل ةراا                                                ومت تزايد رقمنةة األن ةطة اققتاةااية، ق بةد لل ةركات  -  35

                                                                               من إي ي مزيد من اقهتمال لكيفية  اية بياانألم وأج ةزألم علة  اةبكة اإلنرتنةت  ذلة  أن ربة  
                                                                              ابكات اقتااقت اااصة والنةم الاناعية وااياكةل األ ا ةية ال امةة ب ةبكة اإلنرتنةت ي ل ةا 

                     ت ا اةةةةية وماليةةةةة أ ةةةةر ،                                                   عرضةةةة ل  ةةةةرتا  ا ا ةةةةوا، وانتدةةةةال ال  اةةةةية أو  ةةةةرقة م لومةةةةا
                                                                                واللاوصية أو حآل التجسةس الاةناع  والت رية   ويتطلة  إيةاا التةداب  املنا ةبة للدمايةة مةن 

                                                  هذه الت ديدات تقا م املسؤولية بني مجيت أصدا  املالدة 

                             الرتكز السوقي للمنصا  الرقمية -  ابء 
                       اانت  وينبةت جةزي مةن قوألةا                                                     تتسم املناات الرقمية، يف املقال األول، لعتمااها علة  البية -  3٢

                                                                              السةةوقية مةةن قةةدرألا علةة  مجةةت البيةةاانت وع يزهةةا ويليل ةةا، ويويةةل تلةة  البيةةاانت إىل م لومةةات 
                                                                                 يليليةةة رقميةةة ق ةةت دام ا يف األن ةةطة اققتاةةااية  ومةةن ف،  لةةدي ا القةةدرة علةة  ت زيةةز موق  ةةا 

                            يسةية للسةيطرة علة  قةدر كبة  مةن                                                         التنا س   ونول هذه امل لومةات الرقميةة أحةد ماةاار القةوة الرئ
ّ       ً                           قيمةةة اققتاةةاا الرقمةة   ومجتةةن يّكةةم يف املناةةة الرقميةةة يّكةةم أي ةةاً يف قنةةاة التو يةةت، مةةا لكةةن أن                      ّ                        جت   

                                            م                                  ي ط  صاح  املناة )والبياانت( امل يم نة م لوماتم أعةم قيمة، وللتايل قوة  وقية هامة 
                   راهةةةا يف قطةةةاع املناةةةات                                               ومةةةن اةةةلن ايناميةةةات "الفةةةائز ياةةةل علةةة  كةةةل اةةة ي" الةةةس ن -  3٧
( Amazon  و Alibaba  و Google  و Uber  و Facebook  و WeChat   ً حيةةة  تةةةرتاكم احملجر ال ةةةبكية    ً مةةو ،)                          

__________           

( ٢٧)  Peppet SR, 2014, Regulating the Internet of things: First steps toward managing discrimination, 

privacy, security and consent, Texas Law Review, 93:85–176   
( ٢٨)  Gemalto, 2017, The year of internal threats and accidental data breaches: Findings from the 2017 

Breach Level Index   متةةاة علةة ،            https://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-

2017-Gemalto.pdf   
( ٢9)  Shackelford SJ et al., 2017, When toasters attack: A polycentric approach to enhancing the 

“security of things”, University of Illinois Law Review, 2017(2):415–475   
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ّ           لةةد  املتدةةرّكني األوائةةل        وعةة وة                                              ، أن ت ةةرت  ارجةةة اق ةةتقطا  يف القاعةةدة الاةةناعية              وواضةة   امل ةةاي         
                               َّ                                                  عل  ذل ،   ن ت زيز قدرة ج ة م يَّنة عل  ا تا ل التكنولوجيات اجلديدة )مول مجةت البيةاانت 
                                   ً                                              ويليل ا ويويل ا إىل  راي عارية( مقارنةًة لجل ةات األ ةر ، الةس تتةوا ر لةدي ا إمكانيةة ا اةول 

                تزايةد إىل األمةال،                                                                     عل  املوارا والتكنولوجيةات نفسة ا،  ةيؤاي إىل ا ةت القةدرة التنا سةية ب ةكل م
                                                                                    إىل جان  الن و  للفوائد املتلتية من اققتااا الرقم   ومن املتوقت أن يةؤاي ا ةت دال الةذكاي 
                                                                                      اقصةةطناع  إىل إبةةرا  املوقةةت السةةوق  القةةوي ل ةةدا قليةةل مةةن ال ةةركات القةةاارة للف ةةل علةة  اق ةةتفااة

                      من الوصول إىل البياانت 
                                             ياانت واحملجر ال بكية،  قةد تةنجم اعاهةات احتكاريةة                             وإىل جان  احملجر الناارة عن الب -  3٨

                   لملسةةت دمني  كمةةا لكةةن           "اقحتفةةا "                                                      عةةن ايناميةةات تب يةةة املسةةار، وهةةو مةةا يتةةيح للمناةةات الرقميةةة
                                                                                     ل ركات املناات الرقميةة أن ت ةز  موق  ةا السةوق  عةن طريةل اقتنةاي اةركات منا  سةة أو ابتكاريةة 

ّ                                تقةّدل تكنولوجيةةات و ةةدمات تكميليةةة  و        عمليةةة      ١3٠                ّ                   يف حالةةة "ةوةةةل"، نّفةةذت ال ةةركة أكوةةر مةةن   
                                   ومةةن  ةة ل امل ةةاركة يف التكامةةل الرأ ةة  يف      (١٠ )                         مب ةةدل عمليةةة واحةةدة يف األ ةةبوع   ً انً              اقتنةةاي، وأحيةةا

                                                                                   ً األنواع األ ةر  مةن األن ةطة التجاريةة، يسةت املناةات الرقميةة يقيةل قةدر أكةرت مةن النجةاة مقارنةةً 
              ويةن كس تزايةد     (١٢ )                               ة  مؤاتية أو أ  ار ت سةفية علي ةا                                   لل ركات املنا  سة، و ر  أحكال واروج 

                                                                                     القوة السوقية لب ت مناات رقمية عاملية من   ل تةداب  خمتلفةة، كا ركةة علة  اإلنرتنةت، والقيمةة
   ٧              ال، كانةت هنةام                                                                         السوقية، واألرلة أو ا اة املتلتية من إيرااات امللكية الفكرية    ل   بيل املوة

   )١١(                                                اركات يف ال او بلات مركزها عن طريل الررلة السوقية    ٢٠                   اركات رقمية بني أكرت 
                                                                              وت  تةرت نزعةةة ال ةةركات الرقميةةة الكةةرت  إىل اقتنةاي "الوا ةةدين اجلةةدا" إىل السةةو ، واإلقةةدال  -  39

              يل إن أمكةن، مةن                   ، علة  الاة يد الةدو              قيااي يف السو                                      عل  اق تومار الرأرايل ااال لبلوغ موقت 
                                                                                    ا ةةواجز الكبةة ة أمةةال نفةةاذ اةةركات البلةةدان الناميةةة ل  ةةتفااة الكاملةةة مةةن اققتاةةاا املسةةتند إىل 

                                                                    ن اق تقةةةار إىل القةةوة ال ةةةرائية ورأس مةةال اجملا  ةةةة ومسةةت دم  اإلنرتنةةةت وم ةةةارات  إ            البيةةاانت  إذ 
        لرقمية                              ً                              اإلنرتنت، كل ا عوامل ت كل قيوااً عل  توليد القيمة من البياانت ا

                                                 ً                         وللنسةةبة إىل املسةةت لكني، دةةة خمةةاطر ينباةة  النةةةر  ي ةةا أي ةةاً    لةة   ةةبيل املوةةال، تتةةيح  -  ٤٠
                                                                            البيةةةاانت ال ةةةة مة وااوار ميةةةةات والةةةةذكاي اقصةةةطناع  املمار ةةةةات التمييزيةةةةة يف  ةةةةر  األ ةةةة ار 
  م                                       َّ                                     حس  الةروة احملنية و/أو الفراية، حي  ت دَّل األ  ار يف الوقت ا قيق  عل  أ اس  ةلو 

                                                                            املسةةةت ل ، وحاجتةةةي امللدوظةةةة إىل املنةةةت  أو اادمةةةة، وا ةةةت دااه إىل الةةةد ت  ومةةةن اةةةلن يليةةةل 
                                                                           عةةةار  التسةةةو  وال ةةةراي السةةةابقة، يف  ةةةيا  م يةةةني عمليةةةات ال ةةةراي املاضةةةية للمتسةةةوقني ذوي 
  ة                                      ً     ً                                         ال ااات املمانلة، أن يو ر لل ركات قدراً كب اً من امل لومات املفالة الس لكةن أن ت  ة ف قةدر 

      (١3 )                  املست لكني التفاوضية

__________           

-https://www.cbinsights.com/research             متاحةة علة   ، CB Insights                         إىل بيةاانت مسةتمدة مةن مناةة ً اً       ا تناا  (١٠ )

google-acquisitions  (  ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١١                      جر  اقط ع عل  املوقت يف     )   
( ١٢)  Khan LM, 2017, Amazon’s antitrust paradox, The Yale Law Journal, 126(3): 710–805   
( ١١)  Pricewaterhouse Coopers, 2018, Global Top 100 Companies by Market Capitalization ،   متةاة علة            

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2018-report.pdf   
( ١3)  Shiller B, 2014, First degree price discrimination using big data, Working Paper No. 58, Brandeis 

University, United States of America   
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                           اآاثر السياساتية والتنظيمية -     ا خامساا  
             محاية البيا   -   ألف 

     ً               كوة اً مةا تكةون األطةر      (١٤ )                                                     تتسم البيرةة التنةيميةة ا اليةة  مايةة البيةاانت بتجةزك اةديد -  ٤٢
                                                                                     القانونية  ماية البياانت قدلة أو مت ارضة  ويف ب   ا اقت، ت  تمد ت ري ات خمتلفة ومتنا ية 
                                                                                  مت ب   ا الب    كما تو    اة اقعتماا علة  حلةول ا و ةبة السةدابية تسةاكقت ب ةلن الةوق ت

                            إىل حالةةة مةةن عةةدل اليقةةني للنسةةبة                                                    الق ةةائية املنطبقةةة يف حةةاقت حمةةداة  ويةةؤاي ان ةةدال الوضةةوة
                                                                للمست لكني وقطاع األعمال، مما يد من نطا  التباال عرت ا دوا والنمو  

                                                     ً                        ويف كةةةةل مةةةةن البلةةةةدان الناميةةةةة والبلةةةةدان املتقدمةةةةة النمةةةةو، كوةةةة اً مةةةةا يكةةةةون إنفةةةةاذ التزامةةةةات  -  ٤١
                  رات التكنولوجيةة                           ً                                     اااوصية واألمن ةة  كةاة، نةةراً إىل  ة   السةلطات إىل اللدةا  هحةدث التطةو 

                                                              ً                            وع وة عل  ذل ،   ن ال ديد من البلدان النامية ق تزال تفتقر ناماً إىل الت ةري ات املت لقةة  مايةة 
           يف املائةة مةن     ٤5       أقةل مةن                                     (  ويف أ ريقيا عل   بيل املوةال، اعتمةد  ١                        البياانت واااوصية )اجلدول 

                                 تمةةةد يف أي اقتاةةةاا ت ةةةري ات مت لقةةةة                م                                    البلةةةدان ت ةةةري اتم مةةةن هةةةذا القبيةةةل، ويف أوقيانو ةةةيا، و ت  
             مليةةةةون اةةةة ي مةةةةن      ٤٠٠                                                    خباوصةةةةية البيةةةةاانت  وت ةةةة  تقةةةةديرات األونكتةةةةاا إىل أن أكوةةةةر مةةةةن 

    (١5 )                                            يقيمون يف بلدان و ت تمد ت ري ات  ماية البياانت  Facebook             مست دم  موقت 
     ١      اجلدول   

       ٨١٠٢                  لتجارة اإللكرتونية،  اب        املتصلة         تشريعا                      نسبة االقتصادا  ذا  ال
                )للنسبة املروية(  

       املنطقة
عدا 

 اققتاااات

             نسةةةةةةةةةةةةةبة القةةةةةةةةةةةةةوانني 
               املتاةلة لمل ةام ت 

           اإللكرتونية 

             نسةةةةةةبة القةةةةةةوانني 
             املتاةةةةلة  مايةةةةةة 

        املست ل 

                    نسبة القةوانني املتاةلة 
              لااوصةةةةةةية و ايةةةةةةة 

        البياانت

             نسةةةةةبة القةةةةةوانني 
              املتاةةلة لجلةةرائم 

          اإللكرتونية
      ٠١١٠١      ٠١١٠١     ٢,٠٢      ٠١١٠١   ١٠                  املتقدمة النمو ا       االقتصاد

     ,٦١٠     ١٠٠١     ١١٠٨     ٦,٠٦    ٠٣١                  االقتصادا  النامية
     ,١٠٠     ١٨٠٦     ٣,٠١     ١١٠٦   ١١        أفريقيا

     ٢٢٠٧     33٠3     33٠3     5٠٠٠   ٢٨            ار  ا ريقيا
     ٢٢٠٢     55٠٢     ٢٢٠٢     ١١٠١  9            و   أ ريقيا
     ٨3٠3     33٠3     33٠3     ٨3٠3  ٢            مشال أ ريقيا

     ٤٠٠٠     ٤٠٠٠     ٤٠٠٠     ٢٠٠٠  5              اجلنو  األ ريق 
     5٠٠٠     5٠٠٠     5٢٠3     ٢٨٠٨   ٢٢            ةر  أ ريقيا
     ٦٨٠١     ٣١٠١     ,١٠٠     ,٨٠,   ١٢                 آسيا وأوقيانوسيا
     ٧5٠٠     5٠٠٠     5٠٠٠     ٧5٠٠  ٤         ار  ت يا

     ٧٧٠٨     ٤٤٠٤     ٤٤٠٤     ٧٧٠٨  9          جنو  ت يا
     ٧١٠٧     ٤5٠5     ٧١٠٧     ٨٢٠٨   ٢٢              جنو  ار  ت يا

     ٢٢٠٧     5٠٠٠     ٤٢٠٧     9٢٠٧   ٢١         ةر  ت يا
__________           

 UNCTAD, 2016, Data Protection Regulations and International Data                          ملزيةد مةن التفاصةيل، انةةر  (١٤ )

Flows: Implications for Trade and Development (United Nations publication, Geneva)   
( ١5)  UNCTAD, 2018, Global action is needed now to align digitalization and development ،   متةاة علة            

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1718  (  جةةةةر  اقطةةةة ع علةةةة  املوقةةةةت                    
     (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١١  يف
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       املنطقة
عدا 

 اققتاااات

             نسةةةةةةةةةةةةةبة القةةةةةةةةةةةةةوانني 
               املتاةلة لمل ةام ت 

           اإللكرتونية 

             نسةةةةةةبة القةةةةةةوانني 
             املتاةةةةلة  مايةةةةةة 

        املست ل 

                    نسبة القةوانني املتاةلة 
              لااوصةةةةةةية و ايةةةةةةة 

        البياانت

             نسةةةةةبة القةةةةةوانني 
              املتاةةلة لجلةةرائم 

          اإللكرتونية
     33٠3    صفر    ٨٠3     ٤٢٠٧   ٢١           أوقيانو يا

                             أمريكةةةا النتينيةةةة ومنبقةةةة البحةةةر 
     ,٨٠,     ١٢٠١     ٦٣٠٦     ,٢,٠   ٣٣        الكارييب

     ٢١٠5     3٧٠5     ٨٧٠5     ٨٧٠5  ٨              أمريكا الو ط 
     ٨3٠3     5٨٠3     ٨3٠3     ٨3٠3   ٢١               أمريكا اجلنوبية

     ٢9٠١     ٤٢٠١     3٠٠٨     9١٠3   ٢3                    منطقة البدر الكارييب
      ٢٠٠٠٠     ٨٨٠١     ٢٧٠٢      ٢٠٠٠٠   ٢٧                           اقتصادا  متر مبرحلة انتقالية

     ٨٠١,     ١٢٠١     ١٠٠٢     ٢٠٢,    ٠,٣              مجيع االقتصادا 
 /https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs             ، متاحةةة علةة   UNCTAD cyberlaw tracker database       املادر 

ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx   كةةةانون األول/      ١٢                       )جةةةر  اقطةةة ع علةةة  املوقةةةت يف             
    (      ١٠٢٨      ايسمرت 

                                                   للتادي للتداعيات األمنية إلنرتنت األاياي )انةر اإلطار(               ب   ا كومات         وقد بدأ -  ٤3
                                                                             ف  أملانيا، حةر املسؤولون تسويل امية موصولة لإلنرتنت قحتمال ت رضة ا ق ةرتا  حا ةوا 
                                                                                   لكةةن أن يةةؤاي إىل ت ةةايل ا كج ةةا  إر ةةال  فةة   وأقامةةت جلنةةة التجةةارة اقياايةةة التاب ةةة للةةوق ت

         تةةو ر أمةةن   و        ّ                                  ، الةةس تاةةّنت األجسةةال الذكيةةة،  اعمةةة أن ال ةةركة D-Link         علةة  اةةركة             املتدةةدة اعةةو  
           اإلنرتنةت، ممةا                                              ألج ةزة توجيةي اإلاةارة ال ةبكية ال  ةلكية وكةام ات                              ال بكة املتقدل الذي أعلنت عني

                                                                       ي ةةر  املسةةت لكني اطةةر اق ةةرتا  ا ا ةةوا  ويتطلةة  قةةانون الاةةني اجلديةةد لزمةةن السةةيرتا ، 
                                           ، ا اةةول علةة  تاةةديل قبةةل التسةةويل مل ةةدات ال ةةبكة     ١٠٢٧               يف حزيران/يونيةةي                 الةةذي بةةدأ نفةةاذه

        لل ياكل                                   عن إجراي ا ت را  مت لل لألمن الوطين                                      ً ا سا ة واملنتجات األمنية املت ااة،    ً 
         الةةذي بةةدأ                              النةةةال ال ةال  مايةةة البيةاانت،                                                  األ ا ةية ا يويةةة للم لومةات  ويف اقيةةاا األوروا، يقت ة 

                                                   ، مةةةن ماةةةن   إنرتنةةةت األاةةةياي ال ةةةاملني يف  ةةةو  اقيةةةاا األوروا     ١٠٢٨         أ ر/مةةةايو          نفةةةاذه يف
                                                   "كفالة مستو  م ئم من األمن عل  ضوي امل اطر القائمة" 

                                                                             وينطوي النةال ال ال  ماية البياانت عل  تجر هامة للنسةبة ملمار ةة األعمةال التجاريةة  -  ٤٤
                                     انت    ةةو يةةني علةة  حقةةو  جديةةدة للمسةةت دمني                                      يف اققتاةةاا املسةةتند ب ةةكل متزايةةد إىل البيةةا

                                                                                 ومسؤوليات تقت عل  عاتل املناات، مبا يف ذل  قابلية البياانت للتدويل وا ةل يف إحمةاي األنةر  
                                           ب ةلن الكيفيةة الةس ت سةت دل ىةا بيةاانت األاة ااي، ً اً                                      وي  احملن عل  ال ركات أن تكون أكور وضوح
                                ً                 دام ا  ويةةدعم النةةةال اجلديةةد عةةدااً مةةن تليةةات اإلنفةةاذ،                                     وأن تطلةة  املوا قةةة علةة  مجةةت البيةةاانت وا ةةت 

                                             مبا يف ذل   ر  ةرامات كب ة يف حال عدل اقمتوال  
                                                                          وعةةدر اإلاةةارة إىل نقطةةة هامةةة للنسةةبة إىل اققتاةةااات الناميةةة، وهةة  أن النةةةال ال ةةال  -  ٤5

          مكةةةان ختةةةزين                                                                 مايةةةة البيةةةاانت ينطبةةةل علةةة  بيةةةاانت مةةةواطين اقيةةةاا األوروا باةةةرة النةةةةر عةةةن 
                                               أنر عامل  يف واقت األمر  وقد اعتمد عدا من البلدان                                       البياانت أو م اجلت ا،  ي  يكون للقانون

جاً ممانلة للنةال ال ال  ماية البيةاانت، مبةا يف ذلة  الرتا يةل،                               ومج وريةة كةور ، واانةد، واليةالن        ً                                                    هن 
  يف  ً اً                     إذا كانةةةت موجةةةواة   ليةةة                                                     وأصةةةبح ق بةةةد لل ةةةركات يف مجيةةةت أحنةةةاي ال ةةةاو، باةةةرة النةةةةر عمةةةا

                                                                    اقياا األوروا أل ق، من اقرتقاي بنةم ا املت لقة لااوصية و اية البياانت 
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      ً                                                                    وتيس اً للتجارة عرت ا دوا،  وة تكتسة  نةةم  ايةة البيةاانت الوطنيةة املتسةاوقة  يمةا  -  ٤٢
                      التكنولوجيةةات اجلديةةدة                                                                بين ةةا واملتوا قةةة علةة  الاةة يد الةةدويل أمهيةةة أكوةةر مةةن أي وقةةت م ةة  يف ظةةل

                                                                 ولذا يت ني الن و  ل وار بني مجيت أصدا  املالدة لتلمني ا ماية الكا ية 
                                                                            ويتموةةل التدةةدي املانةةل مةةن النةةاحيتني السيا ةةاتية والتنةيميةةة يف إيةةاا التةةوا ن بةةني اعةةم  -  ٤٧

                                                                               ال مليةةات الةةس تتةةيح نقةةل البيةةاانت مةةن ج ةةة، وم اجلةةة ال ةةواةل املت لقةةة مبسةةائل موةةل اااوصةةية 
   يةة                                                  ّ                               واألمن، من ج ة أ ر    النةال ا ايل  ماية البياانت جمزّأ يكمي هن   تنةيميةة عامليةة وإقليم

                   ً                                                         ووطنيةةة خمتلفةةة  وعوضةةاً عةةن األ ةةذ مببةةاارات مت ةةداة،  ةةيكون مةةن األ  ةةل للمنةمةةات ال امليةةة 
ّ   موّحةةةدة                             واإلقليميةةةة أن تركةةةز علةةة  مبةةةاارة                                              أو علةةة  عةةةدا صةةةا  مةةةن املبةةةاارات املتسةةةاوقة  يمةةةا بةةةني     

                                                                                 البلةةدان  وحيومةةا أمكةةن، ينباةة  اق ةةتفااة مةةن أوجةةي التمانةةل يف املبةةااا األ ا ةةية لوضةةت تليةةات 
                                                                           قعةةرتاة والتسةةاو  بةةني األطةةر امل تلفةةة )انةةةر اإلطةةار(  ويف هةةذا السةةيا ،  ةةيكون مةةن املفيةةد  ا

                                                                               ا تك اة  بل لكفالة إجراي حوار   ال بني اجملتمت امل ين للسيا ةات التجاريةة واجملتمةت امل ةين 
                بسيا ات اإلنرتنت 

                 َّ الوطنيةةة،  قةةد يقَّةةل                                                       وعلةة  الةةرةم مةةن التبةةاين الكبةة  بةةني خمتلةةف قةةوانني  ايةةة البيةةاانت  -  ٤٨
                                                                              ً توا ل أكرت يف احملراي ب لن جمموعة أ ا ية من املبةااا اااصةة  مايةة البيةاانت الةس يتةل مكةاانً 
     ً                                                                                  مركز ً يف م ةم القوانني الوطنية والنةم الدوليةة  وينطبةل ب ة  الةنةم )مةا يسةم  الةن ةم ال ةاملة( 

                               ل  اية  وتق   ن ةم أ ر  بتطبيل                                                للتساوي عل  مجيت اجل ات امل اركة يف م اجلة البياانت ا
          ً                         (، أو تب ةةةاً لنةةةوع اايرةةةة امل نيةةةة مب اجلةةةة          ً الاةةةدة مةةةو ً                                    قواعةةةد خمتلفةةةة علةةة  قطاعةةةات حمةةةداة )قطةةةاع

ً       البيةةاانت )السةةلطات ال امةةة مةةوً ( أو تب ةةاً لفرةةة البيةةاانت )البيةةاانت املت لقةةة لألطفةةال مةةوً (  ويف                                          ً          ً                           
        التمييةز  ً اً                            تنةيميةة علة  اإلطة    ولكةن أي ة                                        هذه الةن ةم، ق خت ةت القطاعةات األ ةر  ل ةواب  

                                                                             بةةةني الةةةنةم الةةةس ت مةةةل يف املقةةةال األول عةةةةن طريةةةل اإلجةةةرايات القسةةةرية الةةةس يفرضةةة ا األ ةةةةراا أو 
                                                                            اجلماعةةات الةةس نةةول م مةةن ج ةةة، والةةنةم الةةس نةةنح  ةةلطات  اإلنفةةاذ إىل هيرةةة رقابةةة مت ااةةة 

                                       اجلةة البيةاانت ال  اةية  وقةد اقةرتة األونكتةاا                                          نارس الرقابة املسةتمرة علة   ة  عمةل امل نيةني مب 
    (١٢ )                                                                        دانية مبااا لكن ا ت دام ا كنقطة انط   للت ايل البيين واقضط ع جب وا املوايمة

                                                                                     وعند وضت وت زيز املباارات الدولية واإلقليميةة املت لقةة  مايةة البيةاانت، ينباة  إية ي اقعتبةار  -  ٤9
       املن ةتت                                                ضارة للتجةارة واقبتكةار واملنا سةة، خباصةة مةن منةةور     تجر      ن وي                       ل  ي اقمتوال، واحتمال

                          الاار  والاا ة واملتو طة  
                                                                        ومت التدول املستمر ل قتااا ال امل  حنو   اي امل لومات املوصول لإلنرتنت،  ةتزااا  -  5٠

     مكنة                                                                             أمهية  اية البياانت وضرورة التدكم يف مسللة اااوصية  وق بد من   م خمتلف الن    امل
                             ً                                                       إلقامةةة أطةةر قانونيةةة أكوةةر اتسةةاقاً علةة  كةةل مةةن الاةة يد الةةوطين واإلقليمةة  واملت ةةدا األطةةراة مةةن أجةةل 
                                                                                      تيسةةةة  التجةةةةارة الدوليةةةةة والتجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة ال ةةةةاملتني للجميةةةةت  إذ يتةةةةلنر األ ةةةةراا وقطةةةةاع األعمةةةةال 

   عةةةةرت            ت البيةةةةاانت                                                                وا كومةةةةات علةةةة  حةةةةد  ةةةةواي للقواعةةةةد املت لقةةةةة  مايةةةةة البيةةةةاانت، وكةةةةذل  بتةةةةد قا
ة  تسةتجي  ل ةواةل مجيةةت                                                                             ا ةدوا، الةس يةري  و ةا أاانه، وهةو مةا ي ةةل مةن ال ةروري إيةاا هن 

              أصدا  املالدة 

__________           

( ١٢)  UNCTAD, Data Protection Regulations and International Data Flows   
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                               تنظيم تدفقا  البيا   عرب احلدود  -  ابء 
                                                                      ي تمةد اققتاةةاا الرقمة  ب ةةكل متزايةةد علة  تةةد ل البيةةاانت عةرت ا ةةدوا  ومةةن ف، لت  -  5٢

                                                             ا كومات وأصدا  املالدة لدور تةد قات البيةاانت ذا أمهيةة متزايةدة                      ت ميل الف م عل  مستو  
                                                    أن تكون النةم الوطنية املت لقة بتنةيم تد قات البياانت  ً اً                                     وللنسبة للتجارة الدولية، من امل م أي 

                                                                                        عرت ا دوا متساوقة بني مجيت البلدان  ي  ق ننت اعتماا وانت ار التكنولوجيةات النااةرة، وق تةؤاي
                             إىل تجر ضارة للفوائد اجملتم ية 

                                                                          ويؤكد اعاة حرية تد ل البياانت عرت ا دوا أن تلة  التةد قات تةدعم اققتاةاا الرقمة   -  5١
                                                                                   وتتةةيح ماةةاار جديةةدة لل مةةل واقبتكةةار والنمةةو اققتاةةااي  وهةةم يةةرون أن مةةن اةةلن تقييةةد تةةد قات

                              ت ب ة  ال ةركات اق ت ةارية إىل أن                                                     البياانت أن ي و  اقبتكةار والنمةو والتنميةة  وت ة  تقةديرا
              ً يف املائةة تقريبةاً     ٢٠                                                                 تد ل البياانت عرت ا دوا أا  إىل   اة النات  ايتل  اإلمجايل ال ةامل  بنسةبة 

                        ونول تد قات البياانت     ١٠٢٤                ليون اوقر يف عال  ي   تر      ٧0٨                                ل عقد من الزمن إىل مبلغ قدره 
  (١٧ )      ا ة                         ترليون اوقر من القيمة امل     ١0٨      َّ     ما يقدَّر بة 

    مةةن ً اً                              ً        ً      ً                          وعنةد النةةةر  يمةةا قةةد ي ةةكل إطةةاراً تنةيميةاً منا ةةباً، ق بةةد ملقةةرري السيا ةةات أي ةة -  53
                                                                       خمتلف ال واةل الس أعربت عن ا ا كومات واملست لكون/املست دمون وال ةركات ب ةلن         مراعاة

          ت البيةاانت        وملةا كانة                    والتنمية اققتاةااية                                                األمن الوطين، واااوصية، وحركة البياانت وامت ك ا، 
 ّ        ً  ّ  ً                                                                نوّةةل مةةورااً قّيمةةاً،  ينباةة  ملنتجةة  البيةةاانت ا اةةول علةة  ت ةةوي  منا ةة  لقةةاي ا ةةت دام ا، يف 

                  رأي ب   املراقبني  
                                                     جت                    ورةةةةم أن املسةةةائل املت لقةةةة بتةةةد قات البيةةةاانت عةةةرت ا ةةةدوا ت نةةةاقجت  منةةةذ  ةةةب ينات القةةةرن  -  5٤

                               ات الدوليةة واملناق ةات التجاريةة                        ً                              املاض ،  قد أصبدت مةؤ راً أكوةر إجرة للجةدل يف إطةار السيا ة
                                                                               وقبةةل عاةةر اإلنرتنةةت القةةائم علةة  اقنفتةةاة واملناةةات املسةةجلة امللكيةةة، كةةان الكوةة  مةةن املؤ سةةات 
                                                                               ً    املت داة اجلنسيات يست دل ال بكات اااصة الدوليةة لنقةل البيةاانت عةرت ا ةدوا الوطنيةة  ة ياً إىل 

                                         ة  وأجر هةةذا اقعةةاه اةةواةل لةةد  ا كومةةات ب ةةلن                                            يقيةةل أوجةةي الكفةةاية التنةيميةةة واملةةزا  التنا سةةي
                                                                                  ً      احتمال عاهل أطرها السيا اتية الوطنية املت لقة  ماية اااوصية والتنةةيم اققتاةااي، نةةراً لنقةل 

                               خت ت لقوانني و يا ات خمتلفة                                                       البياانت إىل بلدان أ ر   ارج وق ألا الق ائية الوطنية، حي
                                                يجيات متنوعةة للتاةدي اةذه ال ةواةل وة هةا، تةرتاوة بةني                      واعتمدت ا كومات ا رتات -  55

                                                                                      ر  اآل القيوا عل  تد قات البياانت عرت ا دوا وإبرال اتفاقات اولية لتيس  تل  التد قات 
    جت                                                                         ونةرجت عدا متزايد من البلدان يف إمكانية اعتماا تداب  لتكةون موبطةات أو حةواجز أمةال  -  5٢

                                                  اعتمةدها للف ةل  وختتلةف األ ةبا  الكامنةة وراي ذلة ، وهة                              تد قات البياانت عةرت ا ةدوا، أو 
                                                                           ت ةةمل األمةةن الةةوطين، و ايةةة البيةةاانت ال  اةةية واااوصةةية، وكفالةةة ا اةةول علةة  امل لومةةات 
                                                  ً                                    املت لقةةة ننفةةاذ القةةانون، ومنةةت التةةد قات الةةس ت  تةةرت يةةد ً للنةةةال ال ةةال الةةوطين أو  مايةةة وت زيةةز 

                              ّ                        ً يم الوطين  ويف ب   البلةدان، قةد نوّةل السيا ةات امل تمةدة جةزياً                         الن اج اققتاااي ضمن اإلقل
                                                         لكفالة  ةيطرة  ةيااألا السةيرتانية علة  اققتاةاا الرقمة  واجملتمةت   ً اً                              من ا رتاتيجية حكومية أو ت نطاق

        للبيةاانت                                        بسيا ات توطني البياانت الس تق ة  لقحتفةا                                  ً ويف هذه ا اقت، تقرتن ا واجز أحياانً 
                                         يف حدوا وقية ق ائية م ينة، وم اجلت ا  ي ا 

__________           

( ١٧)  Mckinsey and Company, 2016, Digital Globalization: The New Era of Global Flows, London   
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                   َّ                                             ً             ومةةن اةةلن القيةةوا امل ةةدَّاة الةةس ت فةةر  علةة  تةةد قات البيةةاانت أن ت نةةت  تجراً  ةةلبية، وذلةة   -  5٧
                                                                                    ل ةةد مةةن اإلنتةةةاج والتجةةارة واقبتكةةار  وقةةةد تةةؤاي املتطلبةةات املت لقةةةة خباوصةةية البيةةاانت وتوطين ةةةا، 

         إىل   اة                                             مةةوراي البيةةاانت ومقةةدم  السةةلت وااةةدمات الن ائيةةة،            األجانةة  مةةن                     املنطويةةة علةة  نييةةز ضةةد
                                                                                 تكةةاليف ممار ةةة األعمةةال التجاريةةة  كمةةا لكةةن ملتطلبةةات تةةوطني ااةةواا  أن تزيةةد مةةن تكلفةةة ممار ةةة 
                                                                                األعمةةةةال التجاريةةةةة    لةةةة   ةةةةبيل املوةةةةال، قةةةةد ت ةةةةين متطلبةةةةات ختةةةةزين أو م اجلةةةةة البيةةةةاانت يف بلةةةةد مةةةةا 

       ّ                                                                ات املاةةنّ  ة ألج ةةزة إنرتنةةت األاةةياي لل مليةةات ذات الاةةلة للبيةةاانت ايتليةةة يف بلةةدان          اضةةط ع اجل ةة
    (١٨ )                                                                       مت داة، أو الد ول يف عقوا اذه الااية، وهو ما لكن أن يرتت  عل  تكاليف لهةة

                                                                         ودةةةةة اهتمةةةةال متزايةةةةد علةةةة  خمتلةةةةف املسةةةةتو ت بطريقةةةةة الت امةةةةل مةةةةت التجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة يف  -  5٨
                                                                                 لتجةةارة الدوليةةة  وللنةةةر إىل أن البلةةدان نةةر مبراحةةل خمتلفةةة مةةن التلهةة   يمةةا يت لةةل للتجةةارة          اتفاقةةات ا

                                                                                       اإللكرتونيةةة واققتاةةاا الرقمةة ، وت ةةويل أولةةو ت متباينةةة ل ةةآل ال ةةواةل املت لقةةة للسيا ةةات التجاريةةة، 
                 لةةة  إاراج التجةةةارة                     إذ يةةةراي ب ةةة  البلةةةدان ع   ً اً     كبةةة                                            ً  ةةة ن ا ةةةتجالألا للم ةةة د املتاةةة  تتفةةةاوت تفةةةاوتً 

                                                                                     اإللكرتونية وخمتلف املسائل املتاةلة لققتاةاا الرقمة ، مبةا يف ذلة  البيةاانت، يف اقتفاقةات التجاريةة، 
                                ّ                                                        بينما تةل بلدان أ ر  حذرة، وتف ّ ل  اية هام  تار  ا السيا ان يف هذه البيرة السري ة التا  

                                  األن طة اققتاااية، دة حاجةة متزايةدة                                              ويف ظل أتنر التجارة الدولية أكور  لكور برقمنة -  59
                                                                                        للنسةةبة إىل البلةةدان للنةةةر يف أ  ةةل السةةبل لتنةةاول ال  قةةة بةةني السيا ةةات التجاريةةة وإاارة اإلنرتنةةت 

               تت لةةل للتجةةارة ً اً                                                                        وعلةة  الاةة يدين الونةةائ  واإلقليمةة ، يت ةةمن عةةدا مةةن اتفاقةةات التجةةارة ا ةةرة أحكامةة
                                                                         اإللكرتونيةةةة وتةةةد قات البيةةةاانت عةةةرت ا ةةةدوا  كمةةةا يت ةةةمن ب ةةة  اقتفاقةةةات ايتةةةدواة األطةةةراة 
                                                                                     إاارات ممانلة )انةر اإلطار(  وعل  الاة يد ال ةامل ، و يتبةني ب ةد مةا إذا كانةت املسةائل املت لقةة 

      كةةةن أن                                                                        للتجةةةارة اإللكرتونيةةةة واققتاةةةاا الرقمةةة ، مبةةةا يف ذلةةة  املسةةةائل ذات الاةةةلة للبيةةةاانت، ل
                                               تن كس يف أعمال منةمة التجارة ال املية وهي طريقة 

                                                                     تنظيم التجارة اإللكرتونية وتدفقا  البيا   عرب احلدود يف االتفاقا  التجارية 
                                                              مفاوضات عارية ذات صةلة مبااةرة للتجةارة اإللكرتونيةة يف إطةار اتفاقةات              ً أ جريت أي اً 

                                           واإلقليميةةة الكةةرت ، وايتةةدواة األطةةراة    لةة   ةةبيل                                        التجةةارة ا ةةرة وكةةل مةةن السةةياقات الونائيةةة، 
         اإلقليميةةةة             مةةةن اقتفاقةةةات                                               اقتفةةةا  ال ةةةامل والتةةةدري  ب ةةةلن اةةةراكة ايتةةةي  ااةةةااا            جت ا املوةةةال، ية  جتةةةدا 

                                               ب د انسدا  الوق ت املتددة(، وي لزل األع اي نتحة    TPP-11      لتفا                    ً الكرت  )امل روة أي اً 
                                              دوا، ويةني علة  حةةر اةروج التةوطني للمرا ةل وااةدمات                              كامل عمليات نقل البياانت عرت ا ة

                                                                            ا ا ةةةوبية، وحةةةةر اةةةروج نقةةةل التكنولوجيةةةا ملمار ةةةة األعمةةةال التجاريةةةة، وحةةةةر  ةةةر  الر ةةةول 
                                                                          اجلمركيةةةة أو ال ةةةرائ  علةةة  حركةةةة اإلنرتنةةةت  ودةةةة ا ةةةتونايات مةةةن هةةةذه املتطلبةةةات يف اجملةةةاقت 

       الوطين                                           ا سا ة مول  اية املست ل ، واااوصية، واألمن
                                                                    وي ةةذكر مةةن األمولةةة األ ةةر  م ةةروع اتفةةا  التجةةارة يف ااةةدمات، ايتاةةور يف ااةةدمات 

                                      الةدول األع ةاي يف منةمةة التجةارة ال امليةة،     مةن    ١3                                    دس ، والةذي ق يةزال قيةد التفةاو  بةني
  ،     ١٠٢٧                                 إىل امل لومةات املتاحةة يف نيسةان/أبريل  ً اً                              من اققتاااات النامية  وا ةتناا    ٢3        مبا ي مل 

                                                                             تةةرا م ةةةم األحكةةال الةةس تتنةةاول التجةةارة اإللكرتونيةةة يف م ةةروع هةةذا الةةني ضةةمن مر ةةل مت لةةل 
     يكةن                                                                                 للتجارة اإللكرتونية ومر ةل ت ةر ب ةلن التةوطني  و يمةا يت لةل بتةد قات البيةاانت عةرت ا ةدوا، و

       ١٠٢٢                                                 قد مت التوصل إىل اتفا   لول أوائل كانون األول/ايسمرت 

__________           

                       ب لن اقتااا امل لومات      ١٠٢٧                    تقرير األونكتاا ل ال   (١٨ )
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                                                            أحةةدث املبةةاارات ايتةةدواة األطةةراة املت ةةذة ب ةةلن التجةةارة اإللكرتونيةةة،               وعةةدر اإلاةةارة إىل 
   يف        ً                                                بلداً يف املؤنر الو اري ا ااي ع ر ملنةمةة التجةارة ال امليةة    ٧٢                              الس أعلنت عن ا جمموعة مؤلفة من 

                        ب ةلن التجةارة اإللكرتونيةة   ً اً     م ةرتك                              ً   وقد أصدرت هةذه البلةدان بيةاانً     ١٠٢٧                 كانون األول/ايسمرت 
          َّ             ، وه  تتوقَّت عقد اجتماع     ١٠٢٨                                                 ت اجملموعة امل ار إلي ا اجتماعات منتةمة عل  مد  عال     وعقد

                                                 إلقةرار ال مةل امل ةطلت بةي يف ظةل احتمةال بةدي املفاوضةات       ١٠٢9                               عل  املستو  الةو اري يف أوائةل عةال 
  ن      وتت ةةم  ً  اً،                                                                     وتتنةةاول أرب ةةة مقرتحةةات نيةةا  تةةد قات البيةةاانت عةةرت ا ةةدوا ومسةةللة البيةةاانت عمومةة

       ً                                                                                 أتييةةداً للتةةد ل ا ةةر للبيةةاانت، ولكن ةةا ت ةة  إىل األهةةداة السيا ةةاتية امل ةةروعة الةةس قةةد ينباةة  للكيةةاانت
                     وباةورة أعةم، إىل ا ةاقت                                                             التنةيمية الس   إىل يقيق ا )مبةا يف ذلة   ايةة البيةاانت ال  اةية(،

             ا ر للبياانت                                                                    والةروة الس قد ت مد  ي ا الكياانت التنةيمية إىل  ر  قيوا عل  التد ل

              األونكتاا      املادر

                     عةةن التزاماألةةا الوطنيةةة                                                     ً ويةةر  ب ةة  ايتللةةني أن القةةوانني القائمةةة لةةد  ا كومةةات،   ةة ً  -  ٢٠
                                                                                اقتفةةا  ال ةةال املت لةةل للتجةةارة يف ااةةدمات ملنةمةةة التجةةارة ال امليةةة، تتطلةة  للف ةةل الت امةةل       مبوجةة 

                                          قبيةل ااةدمات امل ةطلت ىةا يف تةد قات البيةاانت عةرت                                        ا ر ب لن اادمات ا ا وبية واإلع مية، من
                                                            وقةةد تبةدو القواعةةد الةس ت ةةو  تةد قات البيةةاانت عةرت ا ةةدوا نييزيةة ضةةد      (١9 )                   ا ةدوا وتةةوطني البيةاانت

                                                                                  األجان  من مقدم   ةدمات البيةاانت، وقةد تنطةوي للتةايل علة  احتمةال انت ةام اقلتزامةات بتدريةر 
                                                            وعلةة  وجةةي اااةةواي، لكةةن أن توةة  اقلتزامةةات املت لقةةة بتةةوطني البيةةاانت                         التجةةارة يف السةةلت وااةةدمات  

                                                                                      مسائل ب لن اقمتوال قلتزامات يرير التجارة يف إطار اقتفا  ال ال املت لل للتجارة يف اادمات 
      ت لقةةة            يف املسةةائل امل ً اً     كبةة   ً  اً                                                                 ولكةةن أن تةةؤنر اتفاقةةات التجةةارة ا ةةرة الونائيةةة واملت ةةداة األطةةراة أتنةة   -  ٢٢

                                                                                  ناارة اإلنرتنةةت  ويتنةةاول الكوةة  مةةن تلةة  اقتفاقةةات، علةة  وجةةي التدديةةد، مسةةائل هامةةة موةةل تةةوطني 
                                         ً                          ً   والرقابة، وال فا ية، الس ت  ترت كل ا جزياً من م  د إاارة اإلنرتنت عموماً            والت ف ،          البياانت،

      ضةةةوعية                                                          وقةةةد أعةةةر  خمتلةةةف أصةةةدا  املاةةةلدة عةةةن اةةةواةل م ب ةةةلن اةةةآل اجلوانةةة  املو  -  ٢١
                                ومةةةةن بةةةةني املسةةةةائل املوةةةة ة للجةةةةدل إاراج      (3٠ )                                        للقواعةةةةد الةةةةس يكةةةةم التجةةةةارة يف اققتاةةةةاا الرقمةةةة 

                                                                                  األحكةةال املت لقةةة لمللكيةةة الفكريةةة، والت ةةف ، وال ةةفرات املاةةدرية، ومسةةؤولية الو ةةطاي، وحيةةاا 
            وبينمةةةةا يبةةةةدي                                    ، والتونيةةةةل اإللكةةةةرتو ، و ايةةةةة املسةةةةت ل        طفيلةةةة   ال      لكةةةةرتو                   ال ةةةةبكة، والرتيةةةةد اإل

                                                  بكفالةة عةدل ا ةت دال اقتفاقةات التجاريةة للط ةن يف  ايةة  ً اً                              الكو ون من  رتاي اإلنرتنت اهتمام
                                                                           اااوصةةةةية ألةةةةةرا  التجاريةةةةة،   ةةةةم ي ربةةةةون عةةةةن حةةةةذرهم إ اي احتمةةةةال انت ةةةةار القيةةةةوا، علةةةة  

  ة                            عةةةرت ا ةةةدوا مبةةةا يةةةؤاي إىل تقةةةوي  رةةة         البيةةةاانت    ات                                 الاةةة يدين الةةةوطين واإلقليمةةة ، علةةة  تةةةد ق
                                                                           اقنفتةةاة علةة  اإلنرتنةةةت  وقةةد يةةؤاي  ةةةر  ا ةةدوا اإلقليميةةة علةةة  الف ةةاي اإللكةةةرتو  إىل   اة 
ّ                                                  التكةاليف، وعرقلةة كفةاية ال مليةات، وا ةّد مةن قةدرات النقةاج ال ةبكية الن ائيةة املسةت دة لتبةاال                                      

                          ً                      البياانت، ومن الن ذل  أي اً أن يس م يف عزك اإلنرتنت 

__________           

( ١9)  Burri M, 2016, The World Trade Organization as an actor in global Internet governance, Paper No. 

2792219, Social Science Research Network; Crosby D, 2016, Analysis of data localization 

measures under World Trade Organization services trade rules and commitments, E15 Initiative 

Policy Brief, International Centre for Trade and Sustainable Development and World Economic 

Forum, Geneva   
          مل لومات             ب لن اقتااا ا      ١٠٢٧                    تقرير األونكتاا ل ال   (3٠ )
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                                                          ية مل ر ة ما إذا كان ينبا  تنةةيم تةد قات البيةاانت عةرت ا ةدوا يف                     وق تزال املناق ة جار  -  ٢3
                                                                                     إطةةار اقتفاقةةات التجاريةةة، لعتبةةار هةةذه املسةةللة مةةن املسةةائل التجاريةةة، أو مناق ةةت ا وتنةيم ةةا يف 

                  م                                     ومت أتنر حجم م تنالم من األن طة التجارية للرقمنة، واقضةط ع                         ايتا ل أو املنةمات األ ر   
           ىذه األن طة                                                            ّ            أكور  لكور عل  اإلنرتنت، أصبح مةن امل ةم علة  حنةو متزايةد أن ق ةذ مقةّررو السيا ةات  

    (3٢ )                                                                   التجارية يف ا سبان الكيفية الس عري ىا إاارة وت ايل ابكة اإلنرتنت نفس ا

               سياسا  املنافسة -   جيم 
                       اققتاةاا الرقمة ، ق اة  يف       ً                                                 نةراً إىل أمهيةة القةو  الدا  ةة حنةو الرتكةز السةوق  يف ايناميةات -  ٢٤

                                                           تؤايةةي  وقةةد يتطلةة  احتمةةال ظ ةةور ممار ةةات منا يةةة للمنا سةةة وإ ةةاية  ً اً    هامةة ً اً                       أن لسيا ةةة املنا سةةة اور 
                                                                                         ا ت مال املراكز امل يمنة للمناات الرقمية تكييف الن    املت لقة هطر  يا ات املنا سة وإنفاذها 

                              ّ   مج  ةةا وا ةةت دام ا، يف حةةني أن مةةا يةةدّ ا                                         تن ةةل القةةوة السةةوقية عةةن ا ةةت راج البيةةاانت و  -  ٢5
                                                           ً                      اق رتاتيجيات التنا سية وقرارات التس   هنا هو ااوار ميات أ ا اً  ويال املست دمون عل  
ً                                           ّ                        اادمات جماانً  ونيةل املناةات الرقميةة إىل الت ةدية لألرلة وتكبّةد ااسةائر طةوال  ةنوات مةن           

                                                         و  ل هذه ال مليةة، قةد تةتمكن مةن يقيةل قةدر أكةرت مةن النجةاة              موق  ا السوق           أجل تر يخ
     ً                                                                                مقارنًة لل ةركات املنا  سةة، أو ت مةل علة  اقتنةاي ال ةركات الواعةدة  ولةذل ،  ة ن يليةل املنا سةة 
             ً                           ً                                              القةةائم كليةةاً علةة  األ ةة ار قةةد ق يكةةون كا يةةاً إلظ ةةار ال ةةرر ايتتمةةل إ اي املنا سةةة يف أ ةةوا  املناةةات

                                                                         بد من النةر يف هةذه اق ةرتاتيجية اجلديةدة لزعمةال يف إطةار قةوانني و يا ةات املنا سةة              الرقمية  وق 
     ، مةن                                                  قانوهنةا املت لةل لملنا سةة لي ةمل مفةاهيم اققتاةاا الرقمة  ً اً                   ّ                  ل   بيل املوال، نّقدت أملانيا مؤ ر 

                                            قبيل املناات الرقمية واأل وا  املت داة اجلوان  
                                                    املت لقةةةة لملنا سةةةة أن اايرةةةات امل نيةةةة لملنا سةةةة قةةةد ت مةةةد إىل        ّ                وت بةةةنيّ  الق ةةةا  املسةةةتجدة -  ٢٢

                                                                                إعةةااة تفسةةة  مفةةةاهيم املنا سةةةة التقليديةةةة ومكا دةةة اقحتكةةةار يف إطةةةار اققتاةةةاا الرقمةةة     لةةة  
      إل ةةاية   Google                    بليةةون يةةورو علةة  اةةركة       ١0٤١                                               ةةبيل املوةةال،  رضةةت املفوضةةية األوروبيةةة ةرامةةة قةةدرها 

       القةةائم                                                      للبدةة ، إذ أعطةةت ميةةزة ةةة  م ةةروعة اةةدماألا املت لقةةة للتسةةو                       ا ةةت مال هيمنت ةةا كمدةةرم 
    (3١ )                                  تس ي ا ت مال ا ت دال مركزها امل يمن  Facebook                           َّ         عل  املقارنة  ويف أملانيا، تبنيَّ أن اركة 

                                                                            وقد يت ني عل  اايرات امل نية لملنا سة تو يت نطا  امل ةاي  املت لقةة لألنةر اقحتكةاري -  ٢٧
                                                                األ ة ار، والنةةر يف مسةائل موةل ال ةرر الةذي يلدةل خباوصةية املسةت ل ، وتجر     و           إىل ما يتجا

                                                                                   املناات الرقمية عل  النطا  األو ت للنةال، واحملجر املرتتبة علة  بنيةة السةو ، والرتاجةت يف جمةال 
                                                                         ً        اقبتكةةةار الةةةذي يةةةدعم التجةةةارة والتنميةةةة ال ةةةاملتني للجميةةةت  ويف الوقةةةت الةةةراهن، اناراً مةةةا أت ةةةذ 

                                                                     ً       ات امل نيةةةة لملنا سةةةة يف اعتبارهةةةا الكيفيةةةة الةةةس لكةةةن ىةةةا للبيةةةاانت أن ت ةةةكل ماةةةدراً للقةةةوة     اايرةةة
__________           

                                                                                              ل طةة ع علةة  اايةةارات املتاحةةة ملقةةرري السيا ةةات التجاريةةة مةةن أجةةل الت ةةاون مةةت جمتمةةت اإلنرتنةةت لكفالةةة أن تكةةون   (3٢ )
                                                                                                           ً  اقتفاقات املقبلةة الةس تةؤنر يف التجةارة يف إطةار اققتاةاا الرقمة  قابلةة للتنفيةذ مةن الناحيةة الت ةايلية ومسةتدامة  يا ةياً، 

   UNCTAD Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development      انةر  
( 3١)  Germany, Federal Cartel Office, 2017, Preliminary assessment in Facebook proceeding: 

Facebook's collection and use of data from third-party sources is abusive, 19 December ،    متاة عل           
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_20

17_Facebook.html;jsessionid=4006C41AC4A53F06C21C0406F52350A4.2_cid362?nn=3600108  
   (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١3                       )جر  اقط ع عل  املوقت يف 
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                                             إىل يدي  أاواألا ملنت املمار ات الت سفية، كما ه   ً اً                                   اقحتكارية  وقد يتاج تل  اايرات أي 
       املنةا ت                                 ب   املناات الرقمية لعتبارهةا مةن                     وقد يت ني كذل  تنةيم                        ا ال يف التس   اق رتا   

                                                                 ً                ال امةةة  عةة وة علةة  ذلةة ، وملةةا كانةةت املناةةات الرقميةةة عامليةةة النطةةا ، مقارنةةًة لايرةةات امل نيةةة 
    (33 )                                                                     لملنا سة ال املة عل  نطا  وطين،  من امل م ت زيز الت اون الدويل يف هذا اجملال

         مبزيةةد                                                                 جت وعةةدر اإلاةةارة إىل أن ال  قةةة بةةني اققتاةةاا الرقمةة  و يا ةةات املنا سةةة  ةةتناقجت  -  ٢٨
                                                                              مةةةن التفاةةةيل يف الةةةدورة الوامنةةةة ع ةةةرة لفريةةةل ااةةةرتاي ا كةةةوم  الةةةدويل امل ةةةين بقةةةوانني و يا ةةةات 

       ١٠٢9                                     املنا سة التابت لزونكتاا، يف نو /يوليي 

            فرض الضرائب -   دال 
ً                                                   لّول  ر  ال رائ  جماًق مةن جمةاقت السيا ةة ال امةة ذات الاةلة مبوضةوعنا، إذ لكةن  -  ٢9                  ّ 

                                                                       الرقميةة ال امليةة ميةزة تنا سةية كبة ة   اقعتمةاا علة  املناةات الرقميةة املسةتندة                  أن يو ر للمناةات
     ً                                                                            أ ا ةاً إىل أصةةول ةةة  ماايةةة قةد ي  ةة ف مف ةةول ال ةةريبة الدوليةة الةةذي ي ةةت املطالبةةات ال ةةريبية 
                                                                         املت لقةةةة لق تاةةةااي الق ةةةائ   ةةةو  أرلة ال ةةةركات املت ةةةداة اجلنسةةةيات علةةة  أ ةةةاس الوجةةةوا 

                                                                      الةةةنةم ال ةةةريبية التقليديةةةة املت لقةةةة هرلة ال ةةةركات علةةة  صةةةفة اإلقامةةةة الدائمةةةة،               املةةةااي  وترتكةةةز 
                                                                             وهةةة  و تواكةةة  طبي ةةةة اققتاةةةاا الرقمةةة   وهةةةذه مسةةةللة توةةة  تسةةةاكقت ب ةةةلن اإلنفةةةاذ  )أ( أيةةةن 

                               ) ( كيةةف لكةن تقيةةيم الاةفقات اا ةةل  و            ةة  املقيمةة؛         الرقميةةة                           ت فةر  ال ةرائ  علةة  ال ةركات
                                 )ا( كيةةف لكةةن يديةةد اا  ةة  ال ةةرائ ؛ و                        ن تاةةنيف السةةلت الرقميةةة؛          )ج( كيةةف لكةة و         ال ةةركة؛

                                                                          ( أين وكيف يري يايل ال رائ   وع وة عل  ذل ، قد يتيح اققتااا الرقم  ل ةركات   هة ) و
                                                                          املناةةةةات الرقميةةةةة ال امليةةةةة امل ةةةةاركة يف ممار ةةةةات التجنةةةة  ال ةةةةرييب بةةةةد ت أقةةةةل قةةةةدر ممكةةةةن مةةةةن 

                                           أمةةاكن ذات م ةةدقت ضةةريبية أا ، وهةةو مةةا يةةؤاي إىل                يويةةل أرلح ةةا إىل           ، عةةن طريةةل        ال ةةرائ 
                                                                        ّ       ً  آتكل الوعاي ال رييب  ونول هذه املسللة ماةدر قلةل للنسةبة إىل مجيةت البلةدان، وقةد ختلّةف تجراً  

                                                              كب ة عل  توا ر املوارا ايتلية من أجل التنمية يف البلدان النامية 
                            رتتبةةةة علةةة  التطةةةوير املسةةةتن د إىل        لحملجر امل          السيا ةةةات                            ودةةةة اهتمةةةال متزايةةةد لةةةد  مقةةةرري  -  ٧٠

                       بلدان ووق ت ق ائية عل       ٢٢٠                                                       البياانت  يما يت لل للسيا ات ال ريبية  وقد وا ل أكور من 
                                                          ً                           ا ةةت را  املفةةةاهيم الرئيسةةية للنةةةةال الةةةدويل ل ةةريبة الةةةد ل، ا ةةةتجابًة لوقيةةة و راي  ماليةةةة جمموعةةةة 

                         لةةة   ةةةبيل املوةةةال، اقرتحةةةت      (3٤ )          بة لل ةةةرائ                     تبةةةة علةةة  الرقمنةةةة للنسةةة                       ال  ةةةرين مل ر ةةةة احملجر املرت 
       األن طة                                         ، قواعد جديدة لكفالة تطبيل ال رائ  عل     ١٠٢٨                              املفوضية األوروبية، يف تذار/مارس 

        املقرتحةات              دل اننةان مةن    وق ة     (35 )              يف اقيةاا األوروا                                             التجارية الرقمية بطريقة مناةفة ومؤاتيةة للنمةو
                                                   املناق ات جارية رةم مواج ة ص ولت يف التوصل إىل اتفا                                  الت ري ية يف هذا السيا   وق تزال 

__________           

                                                                    املقبلةة ب ةلن مسةائل املنا سةة يف اققتاةاا الرقمة ، الةس  ةتتاة مبنا ةبة ان قةاا                                ملزيد من التفاصيل، انةر الدرا ة   (33 )
                                                                                               الةةدورة الوامنةةة ع ةةرة لفريةةل ااةةرتاي ا كةةوم  الةةدويل امل ةةين بقةةوانني و يا ةةات املنا سةةة التةةابت لزونكتةةاا  انةةةر 

 Brusick P, 2018, Competition Concerns in Cross-border E-commerce: Implications for     ً  أي ةاً 

Developing Countries (Consumer Unity and Trust Society International, Geneva)   
( 3٤)  Organization for Economic Cooperation and Development, Tax ،   متةاة علة            http://www.oecd.org/ 

going-digital/topics/tax/#d.en.496769   (     ١٠٢9                نون الوا /يناير   كا      ١3                       )جر  اقط ع عل  املوقت يف   
( 35)  European Commission, Fair taxation of the digital economy ،   متةةاة علةة            https://ec.europa.eu/ 

taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en    جةةةةةةةةةةر  اقطةةةةةةةةةة ع علةةةةةةةةةة(               
   (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١3        املوقت يف 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
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                    ً                َّ                                  ويف ارا ةةةة و ضةةة ت مةةةؤ راً ب ةةةلن مةةةاليز ، حةةةدَّا البنةةة  الةةةدويل أرب ةةةة  ةةةبل لتدسةةةني  ةةةر   -  ٧٢
                                                                                  ال ةةرائ  علةة  السةةلت وااةةدمات الرقميةةة الةةس تو رهةةا ال ةةركات ةةة  املقيمةةة وهةة    ةةر  ضةةريبة علةة  

                     ّ                        ة، عةةةةةةن طريةةةةةةل مطالبةةةةةةة املةةةةةةورّاين بتداةةةةةةيل ضةةةةةةريبة السةةةةةةلت                                 امل ةةةةةةام ت الرقميةةةةةةة بطريقةةةةةةة ةةةةةةة  مبااةةةةةةر 
                                   ً                                                   واادمات/ضريبة املبي ات واادمات، و قاً للممار ة الدوليةة، أو  ةر  ضةريبة علة  ال ةركات بطريقةة 
                                                                                مبااةةةةرة، عةةةةن طريةةةةل )أ( إعةةةةااة ت ريةةةةف قواعةةةةد املن ةةةةتت الدائمةةةةة، أو ) ( تو ةةةةيت نطةةةةا  ال ةةةةرائ  

             ل املتةةةةلن مةةةةن        علةةةة  الةةةةد          ة منفةةةةراة               ن ةةةةاي ضةةةةريبة جديةةةةد                                    املفروضةةةةة علةةةة  ااةةةةدمات التقنيةةةةة، أو )ج( إ
                                                          وا تنتجت الدرا ة أن مجيت هذه اايارات تنطوي عل  مزا  وعيو       (3٢ )               امل ام ت الرقمية

                    ليةةةةب البيةةةةا   والةةةةذكاء  حت                                        احلاجةةةةة إىل تنميةةةةة القةةةةدرا  املتعلقةةةةة بتقنيةةةةا  -     ا سادساا  
         االصبناعي

                                                                                ق ينطوي امت م كميات هائلة مةن البيةاانت علة  قيمةة إق عنةد تةوا ر القةدرة التدليليةة علة   -  ٧١
                                                                                    يويةل البيةاانت إىل م لومةات وم ةارة  أمةا البلةدان الةةس ت ةا  مةن قةدرة حمةدواة علة  يويةل البيةةاانت 

ةةي قيةةوااً يف إمكانيةةة ا ةةتقاي القيمةةة اققتاةةااية              للبيةةاانت  ومةةن                                           ً                                  إىل م لومةةات مت لقةةة لألعمةةال،  ت واج 
                                                                               أجةةل منةةةت اقعتمةةاا علةةة  بلةةدان م ينةةةة يف  ةةةيا  اققتاةةاا الرقمةةة  املسةةتن د إىل البيةةةاانت، ق بةةةد 
                                                                                 ق ةةرتاتيجيات التنميةةة مةةن إاراج ااةةدة املتموةةل يف اقرتقةةاي الرقمةة  )القيمةةة امل ةةا ة( يف  لسةةلة 

                       ل مةةن طةةور البيةةاانت كمةةااة                                                             القيمةةة املت لقةةة للبيةةاانت، وذلةة  لت زيةةز القةةدرات ايتليةةة علةة  اقنتقةةا
                                                    ال إىل طور البياانت الرقمية اجمل زة والذكاي اقصطناع  

                                                                    وإىل جانةةة  امةةةت م القةةةدرة الكا يةةةة علةةة  اقتاةةةال اإللكةةةرتو  واق ةةةتفااة مةةةن أ ةةة ار  -  ٧3
                                                                                   تنا سةية، يةة  أن تتةةوا ر امل ةارات املنا ةةبة مةةن أجةل جةةين  وائةةد التنميةة مةةن التنقيةة  يف البيةةاانت 

                                            علمةةةاي البيةةةاانت، وم ند ةةة  البيةةةاانت، وواضةةة   ن ةةةةم           ً            ويةةة  أي ةةةاً أن تكةةةون لةةةد          ال ةةة مة 
                                                                                البيةةاانت، واأل اةةائيني يف تاةةويرها، الدرايةةة ال  مةةة مةةن الناحيةةة التجاريةةة ملسةةاعدة املؤ سةةات 

                تم ا اول علي ا  ي                                      عل  ا ت  اي  راي األعمال من التدلي ت الس 
                                  تقدمةةةةةةة للمسةةةةةةت دمني يف جمةةةةةةال التكنولوجيةةةةةةا                                ودةةةةةةة حاجةةةةةةة إىل املزيةةةةةةد مةةةةةةن امل ةةةةةةارات امل -  ٧٤

        ل ةةةةت دال  ً اً                    مليةةةةات األكوةةةةر ت قيةةةةد       ضةةةةط ع لل                                      الرقميةةةةة/تكنولوجيا امل لومةةةةات واقتاةةةةاقت ل 
                            )كا زمةةةات اااصةةةة بقطاعةةةات حمةةةداة  ً اً                                          حزمةةةات الرتاجميةةةات األ ا ةةةية وا زمةةةات األكوةةةر تقةةةدم

                               نباة  للمدللةني امل نيةني جبميةت أنةواع                                                     مل اجلة البياانت ويليل ا وتاميم ا وتنسيق ا وتفس ها(  وي
                                                                                    البياانت اإلملال مبااار البياانت اجلديدة، والسبل اجلديدة جلمت البياانت، والكيفية الةس تةؤنر ىةا 
                                                                                   األنةمة املت لقة للبياانت يف ما لكن مج ي ويليلي، والتكنولوجيات الس يت ني اعتمااهةا لت ةزين 

                         البياانت وا ت دام ا همان 
                                                                      وة علةة  امل ةةارات األ ا ةةية، يةة  تةةوا ر مسةةتو  أعلةة  مةةن امل ةةارات لبنةةاي وتوريةةد   وعةة -  ٧5

     لن ر                                                                                ون ر وإاارة األاوات واادمات الرقمية  وترتاوة امل ارات الت ااية بني امل ارات املطلوبة 
                                                                            ويةدي  وإصةة ة ااياكةةل األ ا ةية املاايةةة لتكنولوجيةةا امل لومةات واقتاةةاقت )موةةل الكةةاب ت 

__________           

( 3٢)  World Bank Group, 2018, Malaysia’s Digital Economy: A New Driver of Development (World 

Bank, Washington D.C.)   
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                                      ّ                                       ا ا ةةوبية، ومن ةةا ا وا ةةي  واألج ةةزة املوجّ  ةةة وااةةواا (، وامل ةةارات الةةس للك ةةا م ند ةةو    ات    امل ةةد  و 
                                                          الرتاجميات، وواض و التطبيقات، وواض و النةم، وعلماي البياانت 

                                                                        وتن ةةةل عةةةن التطةةةورات التكنولوجيةةةة اجلديةةةدة احتياجةةةات جديةةةدة مةةةن امل ةةةارات أو تركيةةةز  -  ٧٢
                                                ل املوةةةال، يةةةؤاي منةةةو إنرتنةةةت األاةةةياي إىل   اة الطلةةة  علةةة                            خمتلةةةف علةةة  امل ةةةارات    لةةة   ةةةبي

                                                                            األاةةةة ااي ذوي امل ةةةةارات املت لقةةةةة بتقنيةةةةات يليةةةةل البيةةةةاانت، وإاارة األعمةةةةال، وتاةةةةميم وأمةةةةن 
                                                  ومةةةت ا ةةت دال إنرتنةةت األاةةياي والبيةةةاانت ال ةة مة علةة  نطةةةا       (3٧ )                      امل ةةدات ا ا ةةوبية والةةنةم

                                  ً      ً           ً                            أو ةت، يتةل علمةاي وحمللةو البيةاانت مكةاانً مركةز ً وا ةرتاتيجياً يف عمليةات الكوة  مةن ال ةركات  
                                                                                   و وة تكون القدرة عل  يديد كيفية الت امل مت الكميات املتزايدة من البياانت ويديد ما هو 

                                                      مةةال جديةةدة مةةن ال ناصةةر البالاةةة األمهيةةة  ومةةن ف،  ةةتتطل  هةةذه  ّ                      قةةّيم ومةةا الةةذي صلةةل  ةةراي أع
                                                   عمةةت بةةني امل ةةارات التدليليةةة، والدرايةةة للرتاجميةةات، ووضةةت  ً  اً،                              األاوار جمموعةةات م ةةارات أو ةةت نطاقةة

      (3٨ )                                        الن ةم، والفطنة التجارية، وم ارات اقتاال
                   ت الرقميةة والفجةوات                                                       ويلزل بةذل اجل ةوا مةن أجةل تنميةة القةدرات علة  ا ةد مةن الفجةوا -  ٧٧

                                                                                         ذات الاةةلة للبيةةاانت،  ةةواي  يمةةا بةةني البلةةدان أو اا ل ةةا، وق  ةةيما تلةة  املت لقةةة لل ةةبا ، واققتاةةاا
                                                            يف األر ة، واملن تت الاار  والاا ة واملتو طة، واملسائل اجلنسانية 

       ملت لقةةة                                                                 كمةةا يةة   ةة  اور املسةةاعدة اإلمنائيةةة الرريةةة مةةن منةةةور السيا ةةات الدوليةةة ا -  ٧٨
                                      لتنميةةةة القةةةدرات اإلنتاجيةةةة يف  ةةةيا  التدةةةول  ً اً                                         بتنميةةةة القةةةدرات  وتكتسةةة  امل ونةةةة املقدمةةةة اعمةةة

                     الةس ق تةزال مت لفةة عةن  ً اً                                                             الرقم  أمهية حارة يف هذا الادا، وق  يما للنسبة ألقل البلدان منةو 
               ولوجيةة وامل ر ةة                                      وت مل تنمية القةدرات يسةني القةدرات التكن     (39 )                         الرك  يف جمال التله  الرقم 

                                                                              يف جمةةال اققتاةةاا الرقمةة  املسةةتند إىل البيةةاانت لةةد  مجيةةت اجل ةةات الفاعلةةة امل نيةةة، مبةةا يف ذلةة  
                              ضةةمن بةراجم م اق ةرتاتيجية املسةةاعدة                                                       مقةررو السيا ةات  ومةن امل ةةم أن ي ةدر ج ال ةركاي يف التنميةة

                                      التقنية من أجل تنمية القدرات الرقمية 
                                                        اليةةةة للمسةةةاعدة اإلمنائيةةةة الرريةةةة ةةةة  كا يةةةة    لةةة   ةةةبيل املوةةةال،                  وت  تةةةرت املسةةةتو ت ا  -  ٧9
                          يف املائةةة مةةن جممةةوع التمويةةل يف    ٢  َّ       ً                                  صاَّةةي حاليةةاً لتكنولوجيةةا امل لومةةات واقتاةةاقت  ةةو    ق

                                              كمةةا أن املاةةارة اإلمنائيةةة املت ةةداة األطةةراة ق تسةةتومر        (٤٠ )                          مبةةاارة امل ونةةة لاةةا  التجةةارة     إطةةار 
                                                          َّ  جمموع التزاماألا يف م اريت تكنولوجيا امل لومات واقتااقت، وق صاَّي            يف املائة من    ٢     و  

                                      وللنةر إىل السرعة الةس يتطةور ىةا اققتاةاا      (٤٢ )                     يف املائة لوضت السيا ات   ٤     غ إق            من هذا املبل
                                                                                  الرقمةة ، والفجةةوات الرقميةةة الرئيسةةية القائمةةة يف ال ديةةد مةةن اجملةةاقت، مةةن امل ةةم أن تةةويل اجل ةةات 

           ً                                                                 املاحنة قدراً أكرت من اقهتمال للب د الرقم  يف ا رتاتيجيات املساعدة اإلمنائية الررية 

__________           

 /the European e-skills manifesto, 2016, http://www.eun.org/resources                      انةةةر، علةة   ةةبيل املوةةال،   (3٧ )

detail?publicationID=902   (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١3                       )جر  اقط ع عل  املوقت يف   
                       ب لن اقتااا امل لومات      ١٠٢٧                    تقرير األونكتاا ل ال              ً انةر أي اً   (3٨ )
            متةةاة علةة   ، UNCTAD, Rapid eTrade readiness assessment of least developed countries        انةةر  (39 )

https://unctad.org/en/Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx    جةةةر  اقطةةة ع علةةةة(               
   (     ١٠٢9                  كانون الوا /يناير       ١3        املوقت يف 

                       ب لن اقتااا امل لومات      ١٠٢٧                    تقرير األونكتاا ل ال   (٤٠ )
( ٤٢)  World Wide Web Foundation, 2018, Closing the Investment Gap: How Multilateral Development 

Banks Can Contribute to Digital Inclusion, Washington D.C   
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                                                                         ولكةةن أن تسةة م مبةةاارة التجةةارة اإللكرتونيةةة للجميةةت الةةس يقواهةةا األونكتةةاا يف إضةةفاي  -  ٨٠
     ة مةن                                                                              قدر أكرت من ال فا ية عل  املساعدة املتوا رة، ويف تيسة  ا اةول علي ةا  ويف الفةرتة املمتةد

    ٢5                             ، ا ااا عدا اركاي املباارة مةن     ١٠٢٨            إىل هناية عال       ١٠٢٢                             اختاذ هذه املباارة يف نو /يوليي 
     ً   اريكاً      3٠     ً            اريكاً إىل أكور من 

                                                        ّ                 ولكن لزونكتةاا أن يسةاعد يف تنميةة قةدرات مقةرري السيا ةات وامل ةّرعني علة  الاة يدين  -  ٨٢
         مبةا يف ذلة    ،                                         األ ا ية الةس تقةول علي ةا التجةارة اإللكرتونيةة                                      الوطين واإلقليم   يما يت لل بف م املسائل 

         الةةو اريني                           علةة  وجةةي اااةةواي إىل املسةةؤولني                   ولكةةن توجيةةي املسةةاعدة                            الت ةةري ات املت لقةةة للبيةةاانت  
                                                                             املكلفةةةةني نصةةةة ة القةةةةانون الةةةةذين يتةةةةاجون إىل م ر ةةةةة املزيةةةةد عةةةةن احملجر القانونيةةةةة املرتتبةةةةة علةةةة  

                                                                 اقتاةةاقت؛ والرتملةةانيني امل نيةةني بدرا ةةة القةةوانني اجلديةةدة للف ةةاي اإللكةةرتو ؛                     تكنولوجيةةا امل لومةةات و 
                                                                 ً              وال ةةةاملني يف امل ةةةن القانونيةةةة امل نيةةةني ننفةةةاذ الت ةةةري ات اجلديةةةدة  لكةةةن نةةةةراً إىل اقحتياجةةةات 
                  ً  اً                                                                        الكبةةةة ة يف هةةةةذا اجملةةةةال، ق بةةةةد مةةةةن تكويةةةةف اجل ةةةةوا ا اليةةةةة الةةةةس ت بةةةةذل يف هةةةةذا الاةةةةدا أي ةةةة

                                            ( مةةةن مجيةةت البلةةةدان الناميةةةة قةةوانني مت لقةةةة  مايةةةة  ١               يف املائةةة )اجلةةةدول       ٤٢05             إذ ق للةة   ةةةو  
                   البياانت واااوصية  

                األسئلة اإلرشادية -     ا سابعاا  
     تركةةةز                                                                   يف ضةةةوي مةةةا ورا أعةةة ه، وعلةةة  حنةةةو مةةةا قةةةرره جملةةةس التجةةةارة والتنميةةةة، ينباةةة  أن  -  ٨١

         التالية                                       املناق ة بني اارتاي عل  األ رلة اإلراااية
   مةةا هةةو اور وقيمةةة البيةةاانت يف التجةةارة اإللكرتونيةةة واققتاةةاا الرقمةة  يف  ةةيا                                                                   

  ؟         تني للجميت                       التجارة والتنمية ال امل
 ات    تةةةد ق  و          البيةةاانت                                                    مةةا هةة  الفةةراي والتدةةد ت الرئيسةةية املرتبطةةة ناارة وتنةةةيم    

         البياانت؟
 والرتتيبةةةةات املؤ سةةةةية يف خمتلةةةةف البلةةةةدان       نةمةةةةة                         مةةةةا هةةةة  السيا ةةةةات ال امةةةةة واأل                                 

                                                                     واملنةةاطل مةةن أجةةل تسةة   و ايةةة البيةةاانت املت لقةةة للتجةةارة اإللكرتونيةةة واققتاةةاا 
            و يمةا يت لةل                     بةني البلةدان واا ل ةا       يمةا          مبةا يف ذلة    ،               الفجوات الرقميةة     ّ و دّ    ،      الرقم 

               ةطة، واملسةائل                             واملن تت الاار  والاةا ة واملتو           يف األر ة،         واققتااا    ،      لل با 
  ؟        اجلنسانية

  مةةن                         مبةةا يف ذلةة  امل ةةارات ال  مةةة                 أن تبةةين قةةدراألا،                        كيةةف لكةةن للبلةةدان الناميةةة   
        لبيةةاانت ا             تقنيةةات يليةةل        ن قبيةةل مةة   ،                                    ا ةةت دال التكنولوجيةةات اجلديةةدة والنااةةرة    أجةةل 

                         ال  مة والذكاي اقصطناع ؟
    


