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مجيا  وااباجم وعا ا   مؤمتر األمم املتحدة الثامم  املينااب تعاتينرا 
متينااد  األااارا  ماا  املت ااع  هي اام اا م اام   املباام و لالااا ااد امل  اا  

 املعمرعمت التجمري  التاييدي  أول مكمفح 
 2020تشرين األول/أكتوبر  23-19جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 اينزيز محمي  املست هك لامل مفس  يف اال ت م  الر عي  

 مذكرة م  أممب  األلبكتم   

 موجز

دث االقتصاد الرقمي  ترييتاك كبيت  ي  يي     أحنيا  الايا و و يو ييتأي  أمييا متزاييد ، وقيد  ُيح
أصبح ميثل اقتصاداً ال غىن عنه ابلنأيبا ىل  املأيتكنييو واملؤاأياك التيا ييا عنييس ايد ايوا ، ىل  ييو ر  
 رصاً لنيمأتكنييو من قبيل ىلجياد الأني  واخلدماك اليت ُيتياجو  ىلليكيا بأيكولا أكيط وبةرياليا ت  مكي   

ثييل الوصييول ىل  املأييتكنييو عيين رتريييو ابغيغييتو وينبرييي  تأيي ت  يي    أكثيير، ويتيييح  رصيياً لنيشييركاك م 
الفرص مين أجيل ابايكا  ي قالييو التنمييا االقتصياديا املأيتداما والشيامنيا لنييميي و وي  ي ا الصيدد،  

 تدعو احلاجا أكثر  أكثر ىل  تازيز محايا املأتكنيك واملنا أا ي جمال االقتصاد الرقم و 

ا عاما عن االجتا ياك احلالييا ي االقتصياد الرقمي  واغايااياىا عنييس وتالد      امل كر  حمل 
محاييييا املأيييتكنيك وايااييياك املنا أييياو و ييي  تأيييتارم املأيييا ل النااييي ا حلماييييا املأيييتكنيك ي جميييال 
التيييا   ابلييوغيييا، وال ايييما  يمييا يتصييل ابألرتيير الالاغوغيييا والأياايياتيا وييييو املأييتكنيك وتوجيييه 

ابغفا  وتأويا املنازعاك وجيط الرير و و يميا يتانييو ابملنا أيا، تركيز املي كر  عنييس األعمال، ومأا ل 
املنصاك الرقميا وتبحث ابل ااتااد  املنا أا ي     األاواق الااليا اليكيز، عن رتريو ااتارام 

ألوغيتياد األرتر الالاغوغيا والأياااتيا وابغفا  والتنظي و وأختاً، تأنيط     امل كر  الرو  عنيس دو  ا
 ي تازيز التااو  الدويل وتالد  باض التوصياك املتانيالا ابلأياااكو
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 مادم  -ألال   

رتنيييير  رييييو اخليييطا  احلييييوم  اليييدويل املايييا باليييواغو وايااييياك محاييييا املأيييتكنيك، ي دو تيييه  -1
دو تييه الثامنييا عشيير ، ىل  الراباييا، و ريييو اخلييطا  احليييوم  الييدويل املاييا بالييواغو واياايياك املنا أييا، ي 

أماغييا األوغيتيياد أ  تاييدي تالييا ير ود اايياك ملييؤير األميي  املتحييد  الثييامن املاييا اباييتارام  ييي  جواغيير 
جمموعييا املبييادل والالواعييد املنصييفا املتفييو عنييكييا اتفاقيياً متاييدد األرتييرام ميين أجييل ميا حييا املما ايياك 

 و(1)املأتكنيك ي جمال االقتصاد الرقم التيا يا التالييديا بشأ  تازيز املنا أا ومحايا 

تارم     امل كر  االجتا اك احلاليا ي االقتصاد الرقم  واغاياااىا عنيس محايا املأتكنيك و -2
واياااك املنا أاو و   تأتارم املأا ل الناا ا ي جمال التييا   ابلييوغييا، وال اييما  يميا يتصيل 

والأياايياتيا وييييو املأييتكنيك وتوجيييه األعمييال، ومأييا ل ابغفييا  وتأييويا املنازعيياك ابألرتيير الالاغوغيييا 
وجط الرر و و يما يتانيو ابملنا أا، تركز املي كر  عنييس املنصياك الرقمييا وتبحيث ايبل اايتااد  املنا أيا 

والتنظييي و ي  يي   األاييواق الااليييا اليكيييز، عيين رتريييو ااييتارام األرتيير الالاغوغيييا والأياايياتيا وابغفييا  
وأختاً، تأنيط     امل كر  الرو  عنيس دو  األوغيتياد ي تازييز التاياو  اليدويل وتاليد  بايض التوصيياك 

 املتانيالا ابلأياااكو

 صينا  اال ت م  الر عي -اثبيم   

ي املا يييا مييين مايييدل النميييو الايييت دا  ابغيغيييت عنييييس الصيييايد الايييامل ،    90يثيييل البنييييدا  النامييييا   -3
، بنيييم ماييدل ااييت دا   2018اييدل لنينمييو ي أقييل البنيييدا  ظييواً )اغظيير الشيييل(و وي عييا   ويأييييل أعنيييس م 

ب ييو مأيتكنيك عيط    3,9ي املا ا من الأيا  ي الايا ، أ  ميا ميثيل   51,2ابغيغت مأتوى ات خيياً قد   
الشييبياو وميي   لييك، ال تييزال الفيييو  الرقميييا  يمييا بييو البنيييدا  وداخنيكييا تشيييل قييد ً كبييتاًو ىل  ال تتييوا ر  

ي املا يا مين البنييدا  املن فريا اليدخل والبنييدا  املتوايةا    40ىلمياغيا الوصول امليأو  ىل  ابغيغيت ىلال ي  
غأييبا النأييا  النيييواد يأييت دمن ابغيغييت عيين غأييبا الرجييال،    ي املا ييا ميين البنيييدا ، تالييل   50الييدخلو وي  

  الفيو  ي اات دا  ابغيغت بو اجلنأو، أ  غأبا النأا  النييواد يأيت دمن ابغيغيت مالا غيا  ىل ايث 
 و ( 2) ي املا ا عنيس الصايد الاامل    11,6بنأبا الرجال، قد بنيريت  

__________ 

(1) TD/B/C.I/CPLP/20؛ وTD/B/C.I/CLP/55و 

(2) UNCTAD, 2019, Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture – Implications for 

Developing Countries (United Nations publication, sales No. E.19.II.D.17, Geneva)و 
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 بسع  100األفرا  الذي  يستخدمان اإلبرتبت لكل   

 

قاعييييد  بييييياتك مؤاييييراك االتصيييياالك/تينولوجيا املانيوميييياك واالتصيييياالك ي الاييييا  التاباييييا ل قيييياد  ملصد :ا
 الدويل ل تصاالكو

 وتالديراك *
تأيييتند التصييينيفاك الالةرييييا ىل  املانيومييياك املأيييتمد  مييين ايييابا اباصيييا اك التابايييا ل ماغيييا الااميييا  م اظا:

 و/https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49ل م  املتحد ، املتااا ي 

وتتزاييد كميييا البييياتك املنت ييا ي االقتصيياد الرقميي  بأييرعا و. ياام مريياعفاو وظييت احلركييا  -4
 1992جيرياابييت ي الييو  ي عيا   100الاامليا لطوتوكوالك ابغيغت، و   مؤار لتد و البياتك، مين 

و  ا  و2017  جيرياابيت ي الثاغيا ي عا 46 600، وبنيريت 2002جيرياابيت ي الثاغيا ي عا     100ىل   
يبييو الييفيييا اليييت تييد   انييا البييياتك ظييو االقتصيياد الرقميي و ىل  ياتمييد االقتصيياد الرقميي  عنيييس الأ اييل 
الاليميا لنيبياتك وتأييل البياتكو وتتيو  الأ ال الاليميا لنيبياتك من عمنييا    البياتك وختزينكا 

غتيياا الاليمييا ي االقتصيياد الرقميي  ليييرد قويييل وقنيينيكييا وقوينيكييا ىل  مانيوميياك قنيينييييا  قمييياو وميييين ىل
البييياتك ىل  مانيوميياك قنيينييييا  قميييا وتأيييينيكا عيين رتريييو االاييت دا  التيييا   ي املنصيياك ابع غيييا 

 و(3)ومنصاك التيا   ابلييوغيا واملنصاك اليت تالد  خدماك احلوابا الأحابيا

وو الاً ملؤار األوغيتاد لنيتيا   ابلييوغييا بيو املؤاأياك التيا ييا واملأيتكنييو الي   ياليي   -5
ي املا ا ي عدد  12اقتصاداً لدع  التأوق بوااةا ابغيغت، احينيت ز د  قد  ا  154مدى ااتاداد 

املا يا مين  ي 80، أجيرى أكثير مين 2017وي عيا   و2017و 2016املأتكنييو عط ابغيغت بيو عيام  
مأييت دم  ابغيغييت مشييي ك عيين رتريييو ابغيغييت ي اييتا بنيييدا  )أملاغيييا، الييداظر ، الأييويد، املمنييييا 

بنيداً  24املتحد  لطيةاغيا الاظمس وأيرلندا الشماليا، النرويج،  ولندا(و وي املالابل، كا   نا  أكثر من 
 10من البنيدا  املن فرا الدخل والبنيدا  املتواةا الدخل من الشرُيا اليدغيا الييت ايحيل  يكيا أقيل مين 

رو  مشي ك عن رتريو ابغيغت  و(4)ي املا ا من مأت دم  ابغيغت ال ين جيح

وأاتايييييت التةيييييو اك التينولوجييييييا والرقمنيييييا،  ريييييً  عييييين التحيييييول ىل  املنصييييياك ابلييوغييييييا،  -6
نتياك وخدماك جديد  لنيمأيتكنييو تاليدي  جمياتً ي كثيت مين األاييا  مالابيل احلصيول عنييس بيياتك م

__________ 

 املرج  غفأهو (3)

 وhttps://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d14_en.pdfاغظر  (4)
 عنيس  ي  املواق  الشبييا املشا  ىلليكا ي احلواا و 2020: جرى االرت ع ي يوز/يوليه م اظا
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ا صياو وأصبحت املنصاك الرقميا تيحاي د  مين الاناصير الالوييا امليؤ ر  ي االقتصياد الرقمي و وقيد أخنيي ت 
قتييا  قمييا وموعيا  بةرق مما اا األعمال التيا يا ي قةاعاك كثت و وتو ر املنصياك ابلييوغييا بنييا

متنوعيييا مييين اخليييدماك، ليييا ي  ليييك التييييا   ابلييوغييييا وتركييياك البحيييث عنييييس ابغيغيييت وايييبياك 
التواصل االجتماع  ومتاجر التةبيالاكو وال غىن اليو  عن املنصاك الرقمييا ال ابلنأيبا ىل  املأيتكنييو 

أ ر الرقمنا عنيس املشكد االقتصاد   1دول  حأر ىلظا أيراً ابلنأبا ىل  املؤاأاك التيا ياو ويبو اجل
ي املا يييا ي  أيييا  90الاييامل و  فيميييا يتانييييو بالةاعييياك تيييدد ، بنيرييييت اصيييا ايييركا أميييازو  أكثييير مييين 

و وقتييل اييركا  يأييبو  املوقيي  الرا ييد لنيتواصييل 2018أاييواق لتنيفييا لنيمنتييياك ي الربيي  األول ميين عييا  
، بينمييا ىيييمن اييركا غوغييل 2019ي اييباف/ طاير  ي املا ييا 68,95االجتميياع ، ايييث بنيريييت اصييتكا 

2019ي املا ا ي كاغو  الثاين/يناير  89,95عنيس اوق تركاك البحث، ايث بنيريت اصتكا 
 و(5)

 1اجلدول 
  2019كمبان األلل/ يسعرب   11الشركمت الينمملي  الينشر األلىل املسجه  يف البارص ، 

 (ترليوتك الدوال اك)

 الاليما الأوقيا الاليما الشركا املرتبا 

 1,88 النفط أ اميو الأاوديا 1    

 1,18 التينولوجيا آبل 2

 1,15 التينولوجيا ماييرواو ت 3

 0,93 التينولوجيا ألفابت* 4

 0,87 خدماك املأتكنييو (Amazon.comأمازو  ) 5

 0,57 التينولوجيا  يأبو  6

 0,54 املاليااخلدماك  بتكشاير  ااثوا  7

 472 خدماك املأتكنييو عني  اباب 8

 0,42 اخلدماك املاليا ج  يب مو غا  تشي  9

 0,41 التينولوجيا تينأنت الالابرا 10

 ,The Guardian, 2019, Saudi Aramco becomes most valuable listed company in history املصد :

11 December متيييييييييييييا  عنييييييييييييييس ،https://www.theguardian.com/business/2019/dec/11/saudi-

aramco-shares-soar-as-it-becomes-world-largest-listed-companyو 

 و2015 أصبحت ألفابت الشركا األ  لشركا غوغل من  عا  *

ايركاك ي الايا  مين اييث الرانييا الأيوقيا  ي   عشيروجتد  ابايا   ىل  أ  ايبااً مين أكيط  -7
منصاك  قميا، منكا    اركاك يوجد مالر ا ي الوال ك املتحد  األمريييا وا نتا  ي الصوو ويثل 

ي املا ا من  ي  برا اك االخياع  اك الصنيا بتالنياك اليتل املتأنيأنيا،  75الصو والوال ك املتحد   
ي املا ييا عنيييس األقييل ميين الأييوق الاامليييا  75الاييامل  عنيييس ىلغيغييت األايييا ، و ي املا ييا ميين ابغفيياق 50و

وتثييت و (6)منصييا  قميييا ي الاييا  70ي املا ييا ميين قيمييا الرانيييا الأييوقيا ألكييط  90لنيحواييبا الأييحابيا، و
املأيتكنيكو  الالو  الأوقيا املتزايد  لنيمنصاك الرقميا اواغل لدى املينيفو إبغفا  قواغو املنا أيا ومحاييا

__________ 

(5) TD/B/C.I/CLP/54و 

 و2019األوغيتاد،  (6)

https://www.theguardian.com/business/2019/dec/11/saudi-aramco-shares-soar-as-it-becomes-world-largest-listed-company
https://www.theguardian.com/business/2019/dec/11/saudi-aramco-shares-soar-as-it-becomes-world-largest-listed-company
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وكاغت اركاك أمازو  وآبل و يأبو  وغوغيل مو ي  قاليالياك تتانييو ابملنا أيا أو ااتالصيا اك تتانييو 
ابلأييوق ي وال ك قرييا يا لتنيفييا، لييا ي  لييك أاييياليا وأملاغيييا وتركيييا واملمنييييا املتحييد  وا نييد واليييااب  

ي االقتصياد الرقمي  املما اياك التيا يييا واالقياد األو ويبو وتشيمل الشيواغل املتانياليا ةماييا املأيتكنيك 
املريينينيا وغييت الاادلييا املتصيينيا اببعيي تك وتييو ت املانيوميياك عنيييس ابغيغييت،  رييً  عيين مأييا ل ييييو 

 املأتكنيك وتوجيه األعمال وتأويا املنازعاك وجط الرر و

 محمي  املست هك بطريا  فينمل   هى اإلبرتبت -اثلثم   

، أ  التييييا   2015كيياغو  األول/ديأييمط   22املييؤ    70/186 أك اجلمايييا الاامييا، ي قرا  ييا  -8
ابلييوغيا "قد أصبحت  اك أميا متزايد  ابلنأبا لنيمأتكنييو ي  ي  أحنا  الاا ، وأ  الفرص اليت 

ىل   ااييييتناداً  تتيحكيييا ينبريييي  أ  تحأييي  ر لنيمأيييياعد  عنييييس تيأيييت التنمييييا االقتصيييياديا والنميييو االقتصييياد 
تينولوجياك الشبياك الناا ا ابات دا  احلوااير وا واتف النالالا واألجكز  املوصيولا الييت تايزز   يا  

،  رعياً 2015املأتكنييو"و وتترمن مبادل األم  املتحد  التوجيكيا حلماييا املأيتكنيك، املنالحيا ي عيا  
ألعريييا  عنييييس تازييييز  اليييا املأيييتكنيك ي تيييدداً عييين التييييا   ابلييوغييييا يييينا عنييييس "أ  تاميييل اليييدول ا

التيا   ابلييوغيا عن رتريو مواصنيا و ي  ايااياك ايفا ا و االيا حلماييا املأيتكنيك لريما  مأيتوى 
 و(7)يالل عن  لك ال   تو ر  األايال األخرى من التيا  " من احلمايا ال

املبااير  بيو املؤاأياك وي الوقت ال   تواصل  يه التييا   ابلييوغييا الالا ميا عنييس الا قيا  -9
، يتةنييييير تازيييييز محايييييا املأيييييتكنيك ي (8)ي املا ييييا 10التيا يييييا واملأييييتكنييو توايييياكا الأيييينو  لاليييييدا  

االقتصيياد الرقميي  تركيييز وا ييا  الأياايياك واملينيفييو اببغفييا  بشيييل متزايييد عنيييس أ باييا تيياو  حلمايييا 
تكنيك وتوجيييه األعمييال؛ ابغفييا  بأييبل منكييا املأييتكنيك، و يي  األرتيير الالاغوغيييا والأياايياتيا؛ ييييو املأيي 

 التااو  ي جمال التحاليالاك عط احلدود؛ وتأويا املنازعاك وجط الرر و

وتو ر التيا   ابلييوغيا ابيً  ىل  الرااا وتيأ ر عمنييا التأوق ابلنأبا لنيمأتكنييوو ومي   ليك،   -10
، ايدد األوغيتياد الصياوابك  2017 إ  التأوق عن رتريو ابغيغت ميثل جتربا مصحوبا بصاوابكو وي عا   
مياك املتيوا ر  عين الأيني  واخليدماك  اليت يواجككا املأتكنييو ، وال ايما ي البنيدا  الناميا، و   تتانيو ابملانيو 

ا ؛ وىل جيياع املنتييياك واايييداد تياليفكييا؛ وأميين البييياتك؛ واملييد وعاك؛ واملما ايياك التيا يييا املريينينيا   والتييي 
ومييين أجيييل املأييياعد  عنييييس التصيييد   ييي   التحيييد ك، أحد ا  صيييل عييين أ ريييل املما اييياك  و  ( 9) وغيييت الاادليييا 

 ييمن دليييل األوغيتيياد بشييأ  محايييا املأييتكنيكو وأعييدك منظمييا التايياو     الدوليييا ي جمييال التيييا   ابلييوغيييا 
دي  أدواك حلمايييييا املأييييتكنييو عنيييييس ابغيغييييت، و يييي    والتنميييييا ي امليييييدا  االقتصيييياد  وجمموعييييا الاشييييرين عييييح
تترمن مبادل عاما ومشو   تنظيميا ومشو   بشأ  الرقابيا املؤاأييا حلماييا املأيتكنيك ي البي يا الرقمييا، كميا  

 و ( 10) تبو  التحد ك املا نيا أما  الأيااا اخلاصا ابملأتكنيك ي الاصر الرقم  

__________ 

(7) A/RES/70/186و 

 وhttps://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d14_en.pdfاغظر  (8)

(9) TD/B/C.I/CPLP/7و 

(10) Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, Challenges to consumer policy 

in the digital age: Background report – Group of 20 international conference on consumer policyو 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d14_en.pdf
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 األار الامبابي  لالسيمعماي  -ألف 

تيييينا مبييييادل األميييي  املتحييييد  التوجيكيييييا حلمايييييا املأييييتكنيك عنيييييس أ  تالييييو  الييييدول األعرييييا   -11
لتيييا   ابلييوغيييا اباييتارام اياايياك محايييا املأييتكنيك الأييا يا ميين أجييل مراعييا  الأييماك اخلاصييا اب

و وميين أ  يأتتب   لك تناليح قواغو محايا املأتكنيك ملواجكا التحد ك الناا ا (64 )املبدأ التوجيك 
خريةييا األوغيتياد الاامليييا حلمايييا  وتبييوأو تايديل الأياايياك وابجيرا اك لنيتييييف ميي  البي يا اجلديييد و 

دولييا اليييت  دك عنيييس ااييتبيا   63بييالم عييدد ا ي املا ييا ميين الييدول األعرييا  ال 97املأييتكنيك أ  لييدى 
ي املا ييا منكييا االييياً املأييا ل املتصيينيا  62األوغيتيياد    الصيينيا قييواغو خاصييا ةمايييا املأييتكنيك، وياييا  

 و(11)ابلتيا   ابلييوغيا

وينبرييي  أ  ىييدم تشييريااك محايييا املأييتكنيك ىل  أ  تيييو  تايييد  تينولوجييياً، أ  أ  تيييو   -12
أايامكيا  االيا بصيرم النظير عين الوايا ل املأيت دما ألدا  التييا  و وييح كر مين بيو املأيا ل الر يأييا 
اليت تشكد تةو اك ارياا ي   ا الصدد مأيؤوليا املنصياك ابلييوغييا ي جميال محاييا املأيتكنيك، أ  

ا  لنياليياغو  اخليياص قديييد مييدى املأييؤوليا الالاغوغيييا اليييت تاليي  عنيييس عيياتو املنصيياك ي اييال اغتكييا  الت ييي 
ابملأيييتكنيكو وهنيييا ييييج تالنيييييد  تتبايييه اليييوال ك املتحيييد  و يييو تةبييييو قواعيييد املييي   ا مييين الييييت قيييد  مييين 

ويبييدو أ   يي ا  ييو اليينكج األغأيير و (12)مأييؤوليا املنصيياك لتالتصيير عنيييس اخلييدماك اليييت تالييدمكا مباايير 
دا  دو  الأييوق التيا يييا  حأيير، اينمييا ييييو  ظييو ا عمييل املنصييا ااترييا ا جمموعييا ميين املييو دين وأ

دو  ىل ييا ا قيمييا ىل  منتييياك البييا او باينكييا )عيين رتريييو  نيييا أمييو  منكييا تييو ت التمويييل أو اخلييدماك 
النيوجأييييييتيا أو خييييييدماك الاميييييي  (و بيييييييد أ  املنصيييييياك تييييييؤد  دو اً مركييييييز ً متزايييييييداً ي جمييييييال التيييييييا   

وميينكا أ  ترةني  بدو  تنظيم   اال ي ،  (13)لنظتابلييوغيا، وال ايما ي اياق أاواق النظت ىل  ا
 ماظ  الامنيياك اجلا يا بو مالدم  اخلدماك واملأتكنييوو

وقد مت تناول     املأألا ابلفال ي قرا اك قرا يا لتنيفا ي  ي  أحنيا  الايا و وقريت تيميا   -13
النظيير ي ابجييرا اك الر يأيييا، واليييت    الاييدل التاباييا ل قيياد األو ويب .غييه "ي مثييل الظييروم اليييت  يي  قيييد 

ميين  يكا ترنييل املأتكنيك بأكولا ي  و  اروف البي ، ال بد من تو ت محايا مازيز  لنيمأتكنيكو ول ا،  
ووو عنيييس وايييط ىل ا كييا ، عيين رتريييو لارتبييا املأييتكنيك، و ا     جييير أ  ييييو  ممينيياً  ييرم مأييؤوليا البييا   
وقييد تاييزيز  يي ا  و  ( 14) " يد اييه ىل  ااييتنتاا أغييه مالييك الأييني  املباعييا   ااتمييال وقييوع التبييان ي   يين املأييتكنيك 

و  ( 15) " اييركا غالييل ال جمييرد وايييط Uber"   االاييتدالل بد جييا أكييط عنييدما قرييت احمليمييا .غييه جييير اعتبييا  
" ينبري  أ  تحاتط خدما وتمي  املانيومياك ال ايركا عالا ييا  Airbnbقريا الاالا، قرت احمليما .  "  وي 

__________ 

 وhttps://unctadwcpm.org/answers.htmlو https://unctadwcpm.org/map.htmlاغظر  (11)

(12) MW Carroll, 2016, Safe harbours from intermediary liability and social media, in JA Rothchild, 

ed., Research Handbook on Electronic Commerce Law (Edward Elgar Publishing, Camberley, 

United Kingdom:168–184)و 

(13) Organization for Economic Cooperation and Development, 2017, Trust in peer platform markets ،
  متا  ي

 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/trust-in-peer-platform-markets_1a893b58-enو 

(14) .Court of Justice of the European Union, 2016, Sabrina Wathelet v Garage Bietheres et Fils, Case 

No. C-149/15 و 

(15) Court of Justice of the European Union, 2017, Asociación Profesional Élite Taxi v Uber Systems 

Spain, Case No. C-434/15و 

https://unctadwcpm.org/map.html
https://unctadwcpm.org/answers.html
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/trust-in-peer-platform-markets_1a893b58-en
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وي األ جنتييو والطازيييل،  و  ( 16) ميييين ىل بيياك أيييا ما اييت مس ييتاً ااايياً عنيييس صييايد خييدماك ابقامييا ألغييه ال  
" تحاتييط وايييةاً وتتحمييل ابلتييايل التزاميياك حلمايييا  Mercado Libreقرييت احمليياك  .  املنصييا ابلييوغيييا " 

ومين املكي  أ  تنييو قيواغو  و  ( 17) املأتكنيك عنيس غةاق الا قا األااايا بو ماليدم  اخليدماك واملأيتكنييو 
واياااك محايا املأتكنيك لتنيف مأتو ك مشا كا املنصاك، وأ  تأند التزامياك محاييا املأيتكنيك و الياً  

 ل لك من أجل محايا املصاحل االقتصاديا لنيمأتكنييو م  صو  اليالو الالاغوين لالةاع األعمالو 

مراعاىييييا عنييييد تاليييييي  مييييدى م  مييييا ويييييح كر ميييين بييييو اجلواغيييير الر يأيييييا األخييييرى اليييييت ينبرييييي   -14
تشيييريااك محاييييا املأيييتكنيك ي مواجكيييا قيييد ك االقتصييياد الرقمييي  محاييييا بيييياتك املأيييتكنييوو وتييينا 
مبييييادل األميييي  املتحييييد  التوجيكيييييا حلمايييييا املأييييتكنيك عنيييييس أ  قميييي  املؤاأيييياك التيا يييييا خصوصيييييا 

املتصيينيا عميي   ألميين والشييفا يا واملوا الييااملأييتكنييو ميين خيي ل اجلميي  بييو امل  يي  ميين آلييياك املراقبييا وا
(و وتتزايييييييد اييييييواغل املأييييييتكنييو ىلزا  مأييييييألا 11بييييييياتى  الش صيييييييا وااييييييت دامكا )املبييييييدأ التييييييوجيك  

بشأ  أمن ابيا ابغيغت  2019خصوصيتك  عنيس ابغيغتو وو الاً لد ااا ااتالصا يا أحجريت ي عا  
ي املا ييا ميين اليي ين انيييتك  الد ااييا قنياليياً ىلزا  اخلصوصيييا عييط ابغيغييت، وأعيير   78والثالييا  يكييا، أبييدى 
مين اينا  ي املا ا( عن ازد د قنيالك  مالا غًا ابلاا  الأيابو، وايحينيت أكيط ز د  53)أكثر من النصف 

   ابلييوغييييا ي بنييييدا  منةالييييت أ ريالييييا والشيييرق ىل  أخيييرى ي مأيييتوى عيييد  الثاليييا ىلزا  منصييياك التييييا
وو ييي  االقييياد األو ويب ي  ييي ا الصيييدد غظامييياً ايييامً  عييين رترييييو ال  حيييا و (18)غالييياف( 9األوايييط )  

التنظيمييييا الااميييا حلماييييا البيييياتك الييييت تييينظ   ييي  ومااجليييا واايييت دا  بيييياتك املأيييتكنييو ي االقييياد 
التي ا  عنيس االغيغت ي عمنييياك البيي  ىل  ايوق االقياد األو ويب بواايةا  األو ويب وتحاتط منيزِما جلمي 

وو الاً ل  حا التنظيميا الااما حلمايا البياتك، جير عنيس التي ا  عنيس ابغيغت أ  يزو دوا و  (19)ابغيغت
  :املأتكنييو لا يني 

 مانيوماك عن األغرام اليت اتحأت د   يكا البياتك؛ )أ( 

 ن الالاغوين ملااجلا البياتك؛األاا ) ( 

 مانيوماك عن مد  ختزين البياتك؛ )ا( 

 ويييا الشيي ا )األايي اص( اليي   ايييير  تبييادل البييياتك ماييه )اليي ين ايييير   )د( 
 تبادل البياتك ماك (؛

 احلالوق املتانيالا ةمايا البياتك األااايا؛ ) ي( 

 القاد األو ويب؛مانيوماك عما ىل ا كاغت البياتك اتحنالل ىل  خا ا ا )و( 

__________ 

(16) Court of Justice of the European Union, 2019, Criminal proceedings against X, Case No. C-

 و390/18

 (17 ) Mercado Libre v Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, Case No. EXP J-01-

-https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/Mercado-Libre، متااييييييا عنيييييييس  00002957-9/2017-0

SRL-c-Direcci%C3%B3n-General-de-Defensa-y-Protecci%C3%B3n-al-Consumidor-s-Recurso-

Directo-sobre-Resoluciones-de-Defensa-al-Consumidor.pdf ؛ وMercado Libre v Ministério Público 

do Estado de Sáo Paulo, Case No. 2014.0000254029  متااا عنيس ،  
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/5/art20140508-06.pdf و 

 وhttps://www.cigionline.org/internet-survey-2019اغظر  (18)

(19) European Union Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of such dataو 

https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/Mercado-Libre-SRL-c-Direcci%C3%B3n-General-de-Defensa-y-Protecci%C3%B3n-al-Consumidor-s-Recurso-Directo-sobre-Resoluciones-de-Defensa-al-Consumidor.pdf
https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/Mercado-Libre-SRL-c-Direcci%C3%B3n-General-de-Defensa-y-Protecci%C3%B3n-al-Consumidor-s-Recurso-Directo-sobre-Resoluciones-de-Defensa-al-Consumidor.pdf
https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/Mercado-Libre-SRL-c-Direcci%C3%B3n-General-de-Defensa-y-Protecci%C3%B3n-al-Consumidor-s-Recurso-Directo-sobre-Resoluciones-de-Defensa-al-Consumidor.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/5/art20140508-06.pdf
https://www.cigionline.org/internet-survey-2019
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 احلو ي تالدمي ايوى؛ )ز( 

 مانيوماك عن كيفيا احر املوا الا ي اال منحكا؛ ) ( 

بياتك االتصال اخلاصا ابملؤاأا املأؤولا عن مااجلا البياتك واا  املوظف املاا  )ف( 
 ةمايا البياتك، ىل  وحجدو

البيييياتك ابحليييو ي اختييييا  عيييد  املشيييا كا ي كميييا تاييييم ال  حيييا التنظيمييييا الااميييا حلماييييا  -15
مبيياد اك واييا ل ابعيي   أو ىللريييا  االايييا   يكييا، واحلييو املتانيييو بالابنييييا البييياتك لنيتحويييل، أ  قويييل 
البياتك ىل  ماليد  خيدماك آخير اي  ىل  كيا  مين اجلكياك املنا أيا، واحليو ي اي م املانيومياك الييت 

حا االقاد األو ويب التنظيمييا أكثير األرتير تةيو اً حلماييا بيياتك ُيتفظ انا مالد  اخلدماكو وتشيل ال 
املأتكنييو ا  ا  ، و   يثل عنيس حنو متزايد مايا اً ملالدم  اخليدماك عنييس ابغيغيت يحالتيدى بيه ي 

الي   و ياه األوغيتياد، ال توجيد ايوى   ي  أحنا  الاا و وو الاً لطتمج تتبي   قيواغو الفريا  ابليييوين
 و(20)ي املا ا من البنيدا  قواغو اا يا بشأ  اخلصوصيا ي اياق ابغيغت 58ى لد

وهنييا عنصيير  ييا  آخيير حلمايييا املأييتكنيك عنيييس ابغيغييت و ييو ايي ما املنتييياك االاييتك كياو  -16
، بيييرزك قيييد ك جدييييد  ي  ييي ا اويييال غتيييييًا لةبيايييا 2018 انييييس حنيييو ميييا ايييدد  األوغيتييياد ي عيييا  

ييوغيا الاابر  لنيحيدودو ومييين ملأيألا اخيت م املايايت الورتنييا مين بنييد ىل  آخير أ  تيؤد  التيا   ابل
ىل  ظكو  اواغل متانيالا بأ ما املنتياك االاتك كيا، أ  اينما تحباع عين رترييو ابغيغيت منتيياك 

ا  مصيييناا ي بنييييد ميييا ىل  أايييواق ال تأيييتوي مايييايت الأييي ما ابلزامييييا أو الةوعيييياو وكثيييتاً مييي  ا يييييو  جتييي 
التيز ا غت منيمو .غظما الأ ما  اك الصنيا املنةبالا ي أاواق الصياد اك، و ي  ال يوليو  ابلريرو   
االعتبا  الواجر لنيبنيد ال   يوجد  يه املأتكنيكو وقد يريفنيو  أيراً الصاوابك اليت تواجككا الأنيةاك 

ابر لنيحييدودو وميين اييأ  امل ييارتر اليييت احملنييييا ي التاامييل ميي  مأييا ل الأيي ما االاييتك كيا ي اييياق عيي 
تتاييرم  ييا ايي ما املنتييياك االاييتك كيا ي عييا  اليييو  املييييحياو  والرقميي  أ  تفييرم  ييريورتاً عنيييس األرتيير 

 و(21)الورتنيا الالا ما من ايث ىلجياد أاالير مشيكا ملااجلا املأا ل الر يأيا املةرواا

الصايد ابقنييم  لتبادل املانيومياك بشيأ  عمنييياك    وهنا مباد اك لتنيفا قا ما عط احلدود وعنيس  -17
ااتدعا  الأني  االايتك كيا  يميا بيو البنييدا ، مين قبييل غظيا  ابغي ا  الأيري  لنيمنتيياك غيت الري ا ييا ي  
االقيياد األو ويب، وغظييا  ابغيي ا  الأييري   يمييا بييو البنيييدا  األمريييييا لأيي ما املنتييياك االاييتك كيا التيياب   

األمريييا، وبوابا االاتدعا  الاامليا التاباا ملنظما التااو  والتنميا ي امليدا  االقتصاد  اليت    ملنظما الدول 
ترم  ىل  تبادل املانيومياك ي  يي  أحنيا  الايا و كميا تاميل منظميا التاياو  والتنمييا ي املييدا  االقتصياد   

د املأييتكنييو، وال ايييما حلييث   عنيييس و يي  تصييو اك ايينيوكيا لييز د   االيييا عمنيييياك االاييتدعا  عنيييس صيياي 
أمثنيا عنيس الييفيا اليت ميين انيا    2ويترمن اجلدول  و  ( 22) املأتكنييو عنيس االاتيابا لامنيياك االاتدعا  

 لنيتةبيالاك التينولوجيا اجلديد  أ  تازز عمنيياك ااتدعا  الأني  االاتك كياو 

__________ 

  اغظر  ( 20) 
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx و 

(21) TD/B/C.I/CPLP/12و 

 -https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhancing-product-recall-effectivenessاغظر   ( 22) 

globally_ef71935c-en و 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhancing-product-recall-effectiveness-globally_ef71935c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhancing-product-recall-effectiveness-globally_ef71935c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhancing-product-recall-effectiveness-globally_ef71935c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhancing-product-recall-effectiveness-globally_ef71935c-en
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   2اجلدول 
 التك الاوي  اجلديدة يف  عهيمت اعتد مء السه  االعت الكي ال اائد املستعدة م  التطبيامت 

 الفوا د 

ي ظيييل الاليييد   عنييييس تتبييي  منيييتج ميييا واقتفيييا  أ ييير ، مييييين قدييييد امل يييارتر  التتب  واقتفا  األ ر  
 احملتمنيا ي أ  مرانيا من انيأنيا ابمداد

ميييين خيييي ل  صييييد ااييييت دا  املنتييييياك ميييين بحاييييد، ميييييين لنيمؤاأيييياك  الرصد وابص  
التيا ييا قديييد احلاجييا ىل  ااييتدعا  املنيتج أو ىلصيي   عيوبييه عيين رتريييو 

 تصحيحاك الطامج 

ىل ا تايي   ىلصيي   عييير املنييتج ميين بحاييد، ميييين جلكيياز موصييول أ  يييزود  تنبيه املأتكنييو
بخةيييييا  املأيييييتكنييو املؤاأييييياك التيا ييييييا بنالةيييييا اتصييييياالك مبااييييير  

 املتأ رين ي الوقت املناار وبةريالا  االا

ىل ا اايييتمر املأيييتكنييو  ي اايييت دا  منيييتج غيييت ميييأمو  عنييييس اليييرغ  مييين  تاةيل األجكز 
تنبيكك  ىل  امل ارتر، ميين لنيمؤاأاك التيا يا تاةيل جيز  مين املنيتج 

 من بحاد أو ىليالام تشريينيه ياماً 

 و2019نميا ي امليدا  االقتصاد ، منظما التااو  والت :املصد 

 متكني املست هكني لااويه األ عمل -تء 

ال بيييد لنيمأيييتكنييو واملؤاأييياك التيا ييييا مييين أ  يفكميييوا االيييوقك  والتزامييياى ، وال اييييما ي  -18
جمال االقتصاد الرقمي  الي   ال تنةيو   ييه مايام ك الشيرا  ىلال عنييس خةيواك مايدود و و ي ا يتةنيير 

اايييييتباق  مييييين جاغييييير وكييييياالك محاييييييا املأيييييتكنيك ي الاميييييل عنييييييس كفاليييييا مكيييييا اك ابمليييييا  اتبييييياع ييييييج 
ابلتينولوجييا الرقميييا بييو املأييتكنييو لييوغييوا عنيييس د اييا ةالييوقك  وكيفيييا مما اييتكا ميين تايييا، وليتأييىن 

 رىوتالدمي التوجيه ىل  املؤاأاك التيا يا ي جمال االمتثال لالواغو محايا املأتكنيك، من تايا أخ

و يما يتانيو بتميو املأتكنييو، تؤكد مبادل األم  املتحد  التوجيكيا حلمايا املأتكنيك عنيس  -19
أميييييا اليشييييف عييييط ابغيغييييت عيييين  ويييييا املؤاأييييا التيا يييييا املانيييييا وتالييييدمي مانيوميييياك متانيالييييا ابلأييييني  

وعبو  املانيومياك و ويفييم  ي ا الينكج أ  املأيتكنييو ايأيت(14واخلدماك املارو ا )املبيدأ التيوجيك  
ويت ي و  قيرا اك مأيتنت  و اييد  عنييس أااايكاو غيت أ  املانيومياك الزا يد  مييين أ  تيؤد  ىل  اغايدا  
الفكييي  ليييدى املأيييتكنييوو ويتةنيييير قالييييو التيييواز  الصيييحيح  كييي  اييينيو  املأيييتكنييو وتييييييف ايييروف 

  اتصييياالىا حليييث  اليشيييف عييين املانيومييياك و الييياً لييي لكو ومييي   ليييك،  يييإ  املنصييياك الرقمييييا قيييد تصيييم  
وعي و  عنييس  ليك، وليا أ  أ ي  و (23)املأتكنييو عنييس احليد مين االيوقك  ي اخلصوصييا عين غيت قصيد

األاواق الرقميا    أاواق عاليا اليكيز،  إ  ا  اليشف التا  املصحو  بفك  املأتكنييو ال ميين 
ييييد املتيييا  لنيمأيييتكنييو  يييو "و ييي  أ  ييييؤد  ىل  ز د  املنا أييياو وي الواقييي ، ييييياد يييييو  اخلييييا  الوا
 و(24)الا ما املةنيوبا، مث النالر، وعالد األمل عنيس قاليو أ رل النتا ج"

__________ 

(23) Forbrukerrådet, 2018, Deceived by design متا  عنيس ،  
https://www.forbrukerradet.no/undersokelse/no-undersokelsekategori/deceived-by-design/و 

 و /https://www.consumersinternational.org/news-resources/blog/posts/privacy-challenges-in-the-iotاغظر  ( 24) 

https://www.forbrukerradet.no/undersokelse/no-undersokelsekategori/deceived-by-design/
https://www.consumersinternational.org/news-resources/blog/posts/privacy-challenges-in-the-iot/
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وميثيييل توجييييه األعميييال ي ايييبيل محاييييا املأيييتكنيك ي االقتصييياد الرقمييي  أولوييييا ي اليثيييت مييين  -20
غيغييتو  انيييس اييبيل البنيييدا  ابعتبييا   واييينيا  االييا ميين ايييث التينيفييا لتازيييز محايييا املأييتكنيك عنيييس اب

املثييال، أصييد ك الشييبيا الدوليييا حلمايييا املأييتكنيك وىلغفييا  الاليياغو  توجيكيياك بشييأ  األايييا  والشييروف 
النمو جيا املتانيالا ابملأتكنييو ي االقتصاد الرقم  لي  تامل املؤاأاك التيا يا و الاً ملبيدأ  الايدل 

وي و (25)ايييا  واييروف رتوينيييا وماالييد والشييفا يا ميي  املأييتكنييو، وال تةميي  املأييا ل ا امييا  ييمن أ
، أصد ك الشبيا واث و توجيكيا تتانيو بامنيياك االاتارام وابقرا  عط ابغيغت ليأياد 2016 عا 

 انا املأؤولو  عن عمنيياك االاتارام والتي ا  واختصاصيو التأويو واجلكاك املؤ ر  ي اوال الرقم و

إبغفيا  قيواغو محايييا املأيتكنيك أ  تحر ييو بتوجييه األعمييال وبوجيه عيا ، قيياول الأينيةاك املانيييا  -21
، وا الييت منصيياك لتنيفييا 2016التزاميياك رتوعيييا لتحأييو مييدى االمتثييالو  انيييس اييبيل املثييال، ي عييا  

رتوعاً، لا ي  لك عني  اباب وأمازو  وىليبا ، ي ىلرتا  ىلجرا اك املفو يا األو وبيا، عنيس اختا  ىلجرا اك 
بأيي ما املنتييياك االاييتك كيا غييت الري ا يييا اليييت تبيياع بوااييةا ابغيغييت ميين قبييل أرتييرام تييدد  تتانيييو 

 و(26)اثلثا ي أاواقكا

 اإلب مذ -ويم 

غظيييييراً لنميييييو التييييييا   ابلييوغييييييا الالا ميييييا عنييييييس الا قيييييا املبااييييير  بيييييو املؤاأييييياك التيا ييييييا  -22
ي االقتصياد الرقمي   يرو يا أكثير مين أ  واملأتكنييو، أصبحت كفالا اايا  قواغو محاييا املأيتكنيك 

وقييييت مرييييسو وجيييييوز ىلاييييناد ايييينيةاك ىلغفييييا  قييييواغو محايييييا املأييييتكنيك ىلمييييا ىل  وكالييييا ايوميييييا وااييييد  
تالااكييا بييو عييد  مؤاأيياك ايوميييا مانيييا، مثييل وكالييا محايييا املأييتكنيك، و ي ييا اخلييدماك املاليييا،  أو

وقت احلا ر، ال توجد أدلا عنيس أ  ظو جياً ماينياً و ي ا تنظي  االتصاالك الأنيييا وال انييياو وي ال
 و أكثير  االييا مين النميا ا األخيرى، أل  كيل ظيو ا يأيتيير لظيروم قاغوغييا واقتصياديا واجتماعييا 

وعنيس أ  اال، ييتأ  التااو  املشيي  بيو الوكياالك أمييا ااايا ي و (27)واياايا تدد  ي بنيد ما
ي املا يا مين اجلكياك الييت أجابيت عنييس د اايا ااتالصيا يا  87ليدى ، كيا  2018  ا الصددو وي عيا  

أجرىا منظما التااو  والتنميا ي امليدا  االقتصاد  ترتيباك قا ما لنيتااو  احملني ، وكاغت     اجلكاك 
تبيي ل جكييوداً كبييت  لييز د  وتواييي  غةيياق التايياو  ميي  ا ي يياك الاامييا األخييرى الاامنيييا ي جمييال الأيااييا 

 و(28)ابملأتكنيك اخلاصا

وتحبيي ل جكييود كبييت  لتيييييف أدواك ابغفييا  ميي  اييياق االقتصيياد الرقميي ، ميين قبيييل عمنيييياك  -23
التمشيط عنيس ابغيغت والتحاليو و رم اجليزا اكو و نيا  اجتيا  متزاييد حنيو ىلغشيا  وايداك مت صصيا 

س ويحالصييد بامنييياك التمشيييط عنييي و (29)لنيتييا   ابلييوغيييا داخيل وكيياالك ىلغفيا  قييواغو محايييا املأيتكنيك
ابغيغيييت جمموعيييا مييين عمنييييياك التحاليييو الييييت تيييت  ي وقيييت واايييد ي املواقييي  الشيييبييا لتحدييييد وجيييود 

__________ 

 وhttps://www.icpen.org/news/902اغظر  (25)

-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/productاغظييييييييييييييييير  (26)

safety/product-safety-rules_enو 

(27) UNCTAD, 2017, Manual on Consumer Protection (United Nations publication, Geneva)و 

-https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/consumer-protection-enforcement-in-aاغظر  (28)

global-digital-marketplace_f041eead-enو 
(29) UNCTAD, 2018, Train the trainers on consumer protection module on e-commerce, UNCTAD 

programme on regional economic integration through the adoption of competition and consumer 

protection policies in the Middle East and North Africaو 

https://www.icpen.org/news/902
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-rules_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-rules_en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/consumer-protection-enforcement-in-a-global-digital-marketplace_f041eead-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/consumer-protection-enforcement-in-a-global-digital-marketplace_f041eead-en
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اغتكاكييياك لالييياغو  املأيييتكنيك  يييمن قةييياع مايييوو و ييي  تنةيييو  عنييييس عمنيييييا مييين خةيييوتو ياليييو   يكيييا 
املينيفييييو  اببغفييييا  بفحييييا املواقيييي  الشييييبييا ةثيييياً عيييين خروقيييياك وااييييت دا   يييي   املانيوميييياك بعمييييال 

ا  ابختيا  تيدابت تصيحيحياو وتييو   ي   األدا   االيا بوجيه ىلجرا  اك ابغفيا  أو لتوجييه رتنيير ىل  التيي 
خاص او تحأت د  عنيس حنو منأو من جاغر لتنيف وكاالك محايا املأتكنيك ي  ي  أحنا  الايا و 

دولييا ألغشيةا  أ مياً وتنظ  املفو يا األو وبيا والشبيا الدوليا حلمايا املأتكنيك وىلغفيا  الالياغو  ابغتظيا  
التمشيييط عنيييس ابغيغييت ميين أجييل بنييا   الييا املأييتكنيك ي التيييا   ابلييوغيييا، و لييك بت صيييا يييو  
لامنيياك البحث امليثفا ي املواق  الشبييا املشبو ا، مما قد يؤد  ىل  اختيا  ىلجيرا اك ىلغفيا  تأيتكدم 

وو الياً لنيشيبيا و (30)صياالك ابلييوغيياالأنيو  االاتيايل واخلادع عنييس ابغيغيت وغيت  مين أاييال االت
الدوليييا حلمايييا املأييتكنيك وىلغفييا  الاليياغو ، تيييو  عمنيييياك التمشيييط  االييا ي احليياالك التاليييا: "قأييو 
ايينيو  الأييوق إببييراز وجييود جكيياك ىلغفييا  الاليياغو  عنيييس ابغيغييت؛ ىلبييراز مياغييا كييل وكالييا مشييا كا ميين 

اقتصييياداً؛ تيأيييت اختيييا   30وكييياالك مييين أكثييير مييين  خييي ل تازييييز مشيييا كتكا ي ايييدث  يييا  ىل  جاغييير
ىلجيييرا اك أخيييرى مييين جاغييير كيييل وكاليييا ي جميييال التانييييي  وىلغفيييا  الالييياغو  واباييياالك الدولييييا ي  يييو  
املانيوماك اليت تيشفكا عمنيياك التمشيط؛ وز د  وع  مأت دم  ابغيغت عن رتريو غشر املانيوماك 

 و(31)ي واا ل ابع  "

، أجييييرك املفو يييييا األو وبيييييا عمنييييييا يشيييييط تتانيييييو بشييييفا يا األايييياا  والتأييييات  2018وي عييييا    -24
ي املا ا مين  ي   املواقي  تنةيو  عنييس    60موقااً ابيياً لنيتيا   ابلييوغيا، ووجدك أ    560ابلتناليط ي 

لالفيياك تتانيييو ابايييا  الالواعييد اخلاصييا ابملأييتكنيك ي االقيياد األو ويب، وي أغنييير األايييا   يمييا يتصييل  
ي املا ييا ميين احليياالك، ييييو  الأييار    40بييفيييا تالييدمي األايياا  والاييروم اخلاصييا، وأغييه ي مييا ياليير  ميين  

 و ( 32) لبدايا النكا   أعنيس من الأار املانين ي ا 
وميييين لوكيياالك ىلغفييا  قييواغو محايييا املأييتكنيك أ  يييا ن ايينيةاك  اك رتيياب  مييدين وجنييا    -25

وىلدا  ، م  أ  الةاب  ابدا    و األكثر ايوعاًو وقد تنةو  ص اياك ىلغفا  قواغو محايا املأتكنيك 
واليف واختا  قرا اك عن  عنيس  رم الريراماك والاالوابك املدغيا وتوجيه  اا ل التح ير وأوامر التوقف

رترييييو التفييياوم وبيييد  امل االييياك اجلنا ييييا واعتمييياد ىلجيييرا اك التنفيييي  ي احملييياك  أو ا ي ييياك الالريييا يا 
 و(33)وتةبيو أايال احلظر وتانييو الياخيا، وغشر االغتكاكاك املرتيبا

و ود مانيوميياك وميييين  ييتح قالياليياك غتييييًا لتالييدمي اييياوى ميين املأييتكنييو، أو ي أعالييا   -26
من منظماك املأتكنييو أو ايياوى مين املؤاأياك التيا ييا أو تاليا ير لوايا ط ابعي  ، أو ي  يو  

وقيييد أغشيييأك عيييد  بنييييدا  وايييداك مت صصيييا داخيييل و (34)جتيييا   امليييوظفو ي وكييياالك ىلغفيييا  الالييياغو 
اقبيا التييا   ابلييوغييا  وكاالك محايا املأتكنيك بجرا  قاليالاك عن رتريو ابغيغت، ومنكا ميثً  مركيز مر 

داخييل املديريييا الاامييا لأياايياك املنا أييا واييؤو  املأييتكنيك وميا حييا الريييم ي  رغأيياو وينبرييي  ميينح  يي    
ا  بتاليييدمي مانيومييياك ىل  املينيفيييو إبغفيييا    الوايييداك صييي اياك قاغوغييييا بليييزا  املنصييياك ابلييوغييييا والتيييي 

 مؤاأاك وجود ماد  أو قاغوين ي البنيدو الالواغو، م  أغه يصار تنفي   لك ىل ا   يين لني 

__________ 

 وhttps://www.icpen.org/initiativesاغظر  (30)

 وhttps://icpen.org/international-internet-sweep-dayاغظر  (31)

 وhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1333اغظر  (32)

(33) Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, Consumer protection 

enforcement in a global digital marketplace, Digital Economy Papers No. 266 و 

 و 2018األوغيتاد،  (34)

https://www.icpen.org/initiatives
https://icpen.org/international-internet-sweep-day
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1333
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ومن أجل الثا عن ا تيا  امل الفاك، كثتاً ما ييو  لوكاالك ىلغفا  قواغو محايا املأتكنيك  -27
اينيةا  ييرم اجلييزا اكو ومين أكثيير اجلييزا اك  االيييا  يرم غراميياك عنيييس خيرق قييواغو محايييا املأييتكنيك، 

، 2019اليييو الفاالييياو  انيييس اييبيل املثييال، ي عييا  وىل  كييا  ميين احملتمييل أ  تاييوق الأييالوم الالصييوى ق
جنييه  500 000أصد  ميتر املفوم املاا ابملانيوماك ي املمنييا املتحد  عالوبا مالييا قصيوى لاليدا  

ىلاييييليا ةيييو ايييركا  يأيييبو  خلرقكيييا قيييواغو محاييييا البيييياتك، كميييا أصيييد ك جلنيييا التييييا   االقادييييا ي 
ويييح كر ميين بييو الصيي اياك و (35)ب يييو دوال  ي االييا مما نيييا 5قييد  ا الييوال ك املتحييد  عالوبييا ماليييا 

ا اما األخرى  اك الصينيا ابلشيركاك الرقمييا الاليد   عنييس ىلغي ق املواقي  الشيبيياو  في  كولومبييا ميثً ، 
جيوز الاليا  مؤقتاً ابعيام الوصول ىل  موق  ابي  ماو كتدبت وقا   ي اال ادوث اغتكا  خةيت 

 و(36) محايا املأتكنيكلالواغو

، تنيالت منصا الشياوى الاامليا الييت ترعا يا الشيبيا الدولييا حلماييا املأيتكنيك 2018وي عا   -28
ايوى دوليا، مما يدل عنيس  رو   تازيز التااو  ي ىلغفا  الالواغو عط   29 000وىلغفا  الالاغو  أكثر من  

وتشيمل مبيادل األمي  املتحيد  التوجيكييا حلماييا املأيتكنيك قأيماً و (37)احلدود ي جمال االقتصياد الرقمي 
عن التااو  الدويل الالا   عنيس املأاعد  الةوعيا  يما بو الدول األعرا و وتبو اخلريةا الاامليا حلمايا 
املأييييتكنيك أ   يييي ا التايييياو  يأييييتند عيييياد  ىل  ميييي كراك تفييييا  ، و يييي  اتفاقيييياك غييييت  ايييييا مطمييييا بييييو 

ي املا ييا(، عو يياً عيين االتفاقيياك  43,5)ميييا وال تأييتتب  التزاميياك أو مأييؤولياك دوليييا الأيينيةاك احليو 
ي املا يا(و  33)الرايا، أ  املاا داك املطما بو الدول واليت تنةو  عنيس التزامياك ومأيؤولياك دولييا 
بغفيا ، ميثً  ي وم   لك، هنا ا تما  متزايد لدى املنظماك ابقنييميا إبغشا   ياكل لنيتااو  ي جميال ا

ىلرتا   ابةا أم  جنو  ارق آايا، واجلماعيا االقتصياديا والنالدييا لوايط أ ريالييا، واجلماعيا االقتصياديا 
 لنيمنةالا األو وبيا ا ايويا، واالقاد األو ويب، ومنظما الدول األمرييياو

تازيييز   ييا  املأييتكنيك وعيي و  عنيييس ىلغفييا  قييواغو محايييا املأييتكنيك، تأيياس الييدول األعرييا  ىل   -29
عن رتريو قأو ابل جلو ه ىل  واا ل تأويا املنازعاك وجط الرر ، و يو ميا ينبريي  النظير  ييه  يمن 

 املرمو  األع  حلو املأتكنيك ي النييو  ىل  الالرا و

 اساي  امل مز مت لورب الضرر - ال 

ال بييد ميين كفالييا واجيير ىلغفييا  االييوق املأييتكنيك لييي  تيييو   يي   احلالييوق  االييا، وينبرييي  أ   -30
ُيصل املأتكنيك عنييس اجليط اليياي غتيييًا أل   ير  ينيحيو بيه وأ  ييتمين أيرياً مين تأيويا املنازعياك 
  م  املؤاأاك التيا يا بةريالا عادلا وارياا وميأو   التينيفاو وي   ا الصدد، تامل الدول األعرا

بشيل متزاييد عنييس ىلاتايا تأيويا املنازعياك خيا ا ىلرتيا  احمليميا أو ابلوايا ل البدينييا أو التشييي  عنييس 
  تنييك الوايا ل تفيرم تيياليف ىل لك، وال ايما تأويا املنازعاك ابالتصال احلااويب املبااير، اييث 

يميا االقتصياديا املانييا أدىن من غت ا وعدداً أقل من ااالك التأخت أو من األعبا  غيت امليط   عنييس الال
أو اوتم  أو األعمالو وييتأ    ا األمر أميا بوجه خاص ي الالرا  الاابر  لنيحدود، اليت جيوز أ  
تيو   رص تأويا املنازعاك وابل االغتصام املتااا  يكا عنيس الصايد احملني  أقل  االياو ومي   ليك، 

اييير غيييت منتشييير  عنييييس غةييياق وااييي و وتفييييد املنظميييا ال تيييزال تأيييويا املنازعييياك ابالتصيييال احلاايييويب املبا

__________ 

 وhttps://ico.org.uk/facebook-fine-20181025اغظر  (35)

  ، متااا عنيس:54، قاغو  محايا املأتكنيك، املاد  2012كولومبيا،  (36)
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co103es.pdfو 

 وhttps://www.econsumer.gov/en/News/ComplaintTrend/3#crntاغظر  (37)

https://ico.org.uk/facebook-fine-20181025
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co103es.pdf
https://www.econsumer.gov/en/News/ComplaintTrend/3%23crnt
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ي املا ا من املؤاأاك األعرا   يكا تبنيم أ  مالدم  اخلدماك الرقميا ي   56الدوليا لنيمأتكنييو .   
بنيييدايا ال يتيحييو  االاييتااغا بيينظ  تأييويا املنازعيياك ابالتصييال احلااييويب املباايير، وأغييه ال يوجييد التييزا  

ي املا يا مين اليدول األعريا   60وتبو اخلريةا الاامليا حلماييا املأيتكنيك أ  و (38)قاغوين يأتوجر  لك
 دولا اليت  دك عنيس ااتبيا  األوغيتاد ال تو ر آلياك لتأويا املنازعاك عط احلدودو 63البالم عدد ا 

وعادً ، ختر  آلياك تأويا املنازعاك ابالتصال احلااويب املباار اليت تالود ا جكياك خاصيا  -31
رقابيييا الااميييا، ىل  قيييد يييييو  مييين األايييكل ترييينييل املأيييتكنييو بشيييأ  االيييوقك  ابجرا ييييا واألاااييييا، لني
غيت أ  ميدى و (39)يشيت ىل   يرو   ىلايرا  الاليا مو عنييس ىلغفيا  الالياغو  الايا  ي الامنيييا ىل  ايد ميا مما

ما عط قنواىا ال يزال غيت ىللزا  املنصاك قاغوتً .دا  دو  ي تأويا املنازعاك الناا ا عن املاام ك املط 
وتظيييل مأيييألا وجيييو  ىلغفيييا  الاليييرا اك النااييي ا عييين تأيييويا املنازعييياك ابالتصيييال احلاايييويب و (40)وا يييح

املباار، وال اييما املنازعياك عيط احليدود، مةروايا ي  يي  اليوال ك الالريا يا وتاتميد ي املاليا  األول 
آليييياك  د املبيييالم املد وعيييا وآليييياك الريييما   عنييييس اأييين غيييوا  املؤاأييياك التيا يييياو ومييييين أ  تييييو 

ا ت لتشييييمل غتييييا ج تأييييويا املنازعيييياك و (41)اخلاصييييا لنصيييياك اخلييييدماك املاليييييا  االييييا لنيريايييييا ىل ا مييييا وحاييييِ 
توجيييد االيييياً ايييوى مانيومييياك تيييدود  عييين مأيييتوى مشيييا كا الالةييياع اخلييياص ي تأيييويا املنازعييياك  وال

 و(42)لياكابالتصال احلااويب املباار و االيا     ا 
وتحاتط تيمنيا ابرتا  الالاغوين واملؤاأ  املتو ال   ييدمج يييو املأيتكنيك وتوجييه األعميال  -32

وتأييويا املنازعيياك وجييط الريير  عيين رتريييو ابغفييا  الفاييال مأييألا أااايييا ي التصييد  لنيتحييد ك اليييت 
جمياالك الأياايا الااميا ييتأي  الاليد  يفر كا االقتصاد الرقم  عنيس املأتكنييوو وهنا جميال آخير مين 

 غفأه من األميا و و قواغو واياااك املنا أاو

 امل مفس  ال ينمل  يف األعااق الر عي  -رابينم   

األايييواق الرقمييييا  ييي  أايييواق متايييدد  اجلواغييير تتمييييز بو يييو اك احليييي  وتنويييي  االقتصييياداك  -33
ااييت دامكا، كمييا أيييا تاييي  مس ييتاك الشييبيا ومأييتو ك عاليييا ميين  يي  البييياتك وختزينكييا وجتكيز ييا و 

وتو ر املنصاك الر يأيا الالا ما عنيس ابغيغت جمموعا متنوعا من اخلدماك، و (43)الالا ما عنيس البياتك
تياو  من خدماك الطيد ابلييوين ىل  مشيا كا الفييديوو ومييين  ي   األايواق، ي ظيل  يود عياداك 

  تنتج آاث  االاتياز عنيس املأتكنييوو و  ا يؤد  ىل  وجود اواجز املأتكنييو وتياليف اببدال، أ
دخييول كبيييت  تيييؤ ر عنييييس ديناميييياك املنا أيييا ي االقتصييياد الرقمييي و واألايييواق الرقمييييا  ييي  أايييواق عالييييا 
اليكيز ي الوقت الرا ن، ومن مث  إ  تازيز املنا أيا ميثيل قيد ً أميا  الأينيةاك املانييا بشيؤو  املنا أياو 

أ    ا األمر ممين، ويتةنير من الأنيةاك املانيا أ  تالر  أواًل .  املنصاك الرقميا تةر  مشاكل غت 
 ي جمال املنا أا، مث أ  تأت د  الواا ل املناابا لنيتاامل م    ا الو  و

__________ 

(38) Consumers International, 2017, World Consumer Rights Day: Building a digital world consumers 

can trustو 

(39) TD/B/C.I/CPLP/11و 

 و2019منظما التااو  والتنميا ي امليدا  االقتصاد ،  (40)

(41) Y Yu and M Shen, 2015, Consumer protection as the ‘open sesame’ that allows Alibaba to crush 

the forty thieves, Journal of Antitrust Enforcement, 3(supplement 1):228–241و 

 و2017منظما التااو  والتنميا ي امليدا  االقتصاد ،  (42)

(43) TD/B/C.I/CLP/54و 
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وأصييبحت املنصييياك املكيِمنيييا جكييياك تيييتحي  ابلنفييا  ىل  أايييواق  قمييييا ماينييياو  كييي   املنصييياك   -34
نيابييا لنينفييا  ىل  األاييواق أو لنيتفاعييل  يمييا بييو املأييتكنييو ومأييت دم  األعمييال ومالييدم   تريي  قواعييد ال 

وميييينح  ييي ا اليييدو  قيييو  ايييوقيا تيييدد  لنيمنصييياكو  انييييس ايييبيل املثيييال، أصيييبحت أميييازو ،  و  ( 44) اخليييدماك 
ا  اليي ين يبياييو  منتييياك عنيييس منصييتكا وتييو ر قنييا  لنيمأييتكنييو ميين    ابعتبا  ييا اييوقاً تريي  الالواعييد لنيتييي 
أجييييل الوصييييول ىل  املنتييييياك اليييييت يبحثييييو  عنكييييا، منصييييا ال غييييىن عنكييييا لنييثييييت ميييين املؤاأيييياك الصييييريت   
واملتواةا ىل ا كاغت تأاس ىل  البالا  ي ميدا  التيا   ابلييوغياو وينيك أمازو  كميا كبت  من البياتك  

مير الوقيت ابايت دا   ي    عن املتداولو عنيس منصتكا، ليا ي  ليك مانيومياك املبياياك، وقيد بيدأك عنييس  
ا منا أيا لنيمؤاأياك   املانيوماك التيا يا لتةيوير منتياىيا اخلاصيا، وأصيبحت ابلتيايل مشيريِ نيا املنصيا وِجكي 

 وأاث ك     األغشةا اواغل تتانيو ابملنا أا ي األاواق الرقمياو و  ( 45) اليت تأت د  منصتكا 

وتييؤ ر الالييو  الأييوقيا اليييت ينييكييا املنصيياك ابلييوغيييا الر يأيييا عنيييس  ييييل الأييوق ي االقتصيياد   -35
الرقم و وتامل الشركاك االبتيا يا الصريت  جا د  من أجل النفا  ىل  األاواق الرقميا اليت ىييمن عنييكيا  

خيول الأيوق،  إييا ايرعا   اركاك التينولوجيا اليطى، والبالا   يكاو وا  لو أمين لنيشيركاك النااي ا د 
ما تواجه  ريط املنا أا وقد ينتك  انا األمر ىل  أ  تصبح ي اوز  املنصاك املكيمناو  انيس ابيل املثال،  

كيياتً    223قيد     ميا   2020بنيم عدد الييياتك التيا ييا الييت ايازك عنييكيا غوغيل ةنييول كياغو  الثاين/ينياير  
 و ( 46) بنييو  دوال    19يما     احليازاك  ، وجتاوزك ق 1998من  مساي  الشركا ي عا   

 األار الامبابي  لالسيمعماي  -ألف 

أدك ااك ظا ا األعمال اجلدييد  لنيمنصياك ابلييوغييا ورترياليا عميل  ي   املؤاأياك ىل   -36
ترييت اليثت من املفا ي  األااايا ي قواغو املنا أا، وكا  من الررو   أ  تتييف تشريااك املنا أا 

 2018عيييا  مييي  ظيييا ا األعميييال اجلدييييد و  انييييس ايييبيل املثيييال، غالحيييت أملاغييييا قييياغو  املنا أيييا ليييديكا ي 
بد اا الأيييماك اجلدييييد  ل ايييواق الرقمييييا وأدخنييييت ايمييياً جدييييداً ياييييم ابملنتيييياك أو اخليييدماك 

واعتحميدك ي بايض االختصاصياك الالريا يا مبيادل و (47)اواغيا اليت تالدمكا املنصاك ابعتبا  يا أايواقاً 
الياابغييا مبيادل توجيكييا  مثً ، أصيد ك جلنيا التييا   املنصيفا 2019توجيكيا ي   ا الصددو  ف  عا  

بشييأ  ىلاييا   ااييت دا  مركييز تفاو يي  أقييوى ي املاييام ك بييو مشييري ني  املنصيياك الرقميييا واملأييتكنييو 
اليي ين يالييدمو  مانيوميياك ا صيييا، و يي  قييدد أغييواع ايينيو  مشييري ل املنصييا الرقميييا  يمييا يتانيييو ابقتنييا  

عنيس حنيو يثبيت ىلايا   اايت دا  مركيز  املانيوماك الش صيا أو اات دا  املانيوماك الش صيا امليتأبا
وغالحييت ا ي ييا املانيييا بشييؤو  املنا أييا ي كينيييا و (48)تفاو يي  أقييوى ي ىلرتييا  قيياغو  ميا حييا االاتيييا 

مباد كيييا التوجيكييييا بشيييأ  تارييييف الأيييوق ي  ييي ا الأيييياق لتشيييمل تايييا يف األايييواق املتايييدد  اجلواغييير 
 و(49)واألاواق غت الأاريا واألاواق الرقميا

__________ 

-https://www.debrauw.com/wp-content/uploads/2019/07/CompNewsletter10-2019-new-vs02اغظييييييير  (44)

002.pdfو 

(45) L Khan, 2017, Amazon’s antitrust paradox, The Yale Law Journal, 126(3):564–907و 

 و/https://acquiredby.co/google-acquisitionsاغظر  (46)

 وhttps://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html#p0024, section 18(2a)اغظر  (47)

 وhttps://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/December/191217DPconsumerGL.pdfاغظر  (48)

  اغظر  ( 49) 
https://cak.go.ke/sites/default/files/Guidelines%20on%20Relevant%20Market%20Definition%20(1).

pdf  و 

https://www.debrauw.com/wp-content/uploads/2019/07/CompNewsletter10-2019-new-vs02-002.pdf
https://www.debrauw.com/wp-content/uploads/2019/07/CompNewsletter10-2019-new-vs02-002.pdf
https://acquiredby.co/google-acquisitions/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html%23p0024
https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/December/191217DPconsumerGL.pdf
https://cak.go.ke/sites/default/files/Guidelines%20on%20Relevant%20Market%20Definition%20(1).pdf
https://cak.go.ke/sites/default/files/Guidelines%20on%20Relevant%20Market%20Definition%20(1).pdf
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و نييا  اعيييام متزايييد .  اييياز  املنصيياك ابلييوغيييا املكيمنييا لنيشييركاك الناايي ا الواعييد  قييد  -37
تأييك  ي الالرييا  عنيييس املنا أييا ي املأييتالبلو وليي لك،  ميين املكيي  ييييو ا ي يياك املانيييا ابملنا أييا ميين 

م  ي   املايام ك التدقيو ي عمنيياك احلياز  عن رتريو ىلص   غظ  مراقبا عمنيياك االغدمااو ىل  ىد
عيادً  ىل  احلصيول عنييس املزييد ميين البيياتك لرييرم تازييز مركيز املنصييا املكيمنيا ي الأيوق والالريا  عنيييس 
نيييف أيريياً اغاياايياك عنيييس خصوصيييا البييياتكو  انيييس اييبيل املثييال، قييد  املنا أييو احملتمنيييو، و يي  ختح

، لييدمج البنيييا 2014  ي عييا  وواتأييا 2012ختةييط  يأييبو ، باييد ايازىييا ليييل ميين ىلغأييتريرا  ي عييا  
التحتيا التالنيا الداعما لنيتةبيالو م  خدما الراا ل اخلاصا انيا مين أجيل ىلغشيا  منصيا تراايل موايد و 
و  ا لن يؤد   الط ىل  الالرا  عنيس املنا أا بو املنصاك الث ث، بل ايأيمح أيرياً لفيأيبو  بفيتح  

 و(50)نصاكمياك كبت  من بياتك املأت دمو امل زغا ي كل م

ويتايييو عنيييد قنيييييل عمنييييياك االغيييدماا النظييير ي جواغييير تيييدد  مييين املنصييياك الرقمييييا، مثيييل  -38
احلصيول عنييس البيياتك واليتحي   يكييا، والييفييا الييت يينح انيا أصييول البيياتك قيو  ايوقيا ىل  املنصيياك 

االبتييا  الرقميا وتالي  انا اواجز أما  دخول الشيركاك اجلدييد  وتيؤ ر انيا ي  يييل الأيوق واملنا أيا و 
عنييد ااييتارام عمنيييياك االغييدماا، اييتيو  ا ي يياك ابقنييميييا املانيييا ابملنا أييا ي أ رييل وي املأيتالبلو 

و ييي  الايييتارام عمنييييياك االغيييدماا الرقمييييا الييييت تيييؤ ر ي األايييواق األواييي  غةاقييياًو وجييييوز اايييت دا  
ييا لنيمنا أيا وىلغشيا   ي يا ىلقنييمييا اتفاقاك التيا   ابقنييميا أو أرتر التااو  ابقنييميا لو ي  قواعيد ىلقنييم

مانيا ابملنا أا ميين أ  تبدأ لراقبا عمنيياك االغدماا عنيس الصايد ابقنييم ، عنييس حنيو ميا تفانييه ميثً  
النيينا املانيا ابملنا أا التابايا لنيأيوق املشييكا لشيرق أ ريالييا واجلنيو  األ ريالي و ومييين أ  تييو   ي   

م  عمنيياك االغدماا الرقميا، وال ايما ي البنيدا  الناميا اييث ينايد   الةريالا أكثر  االيا ي التاامل
 الوجود املاد  ألغنير املنصاكو

 اإلب مذ  -تء 

ال بد من تيييف األدواك احلاليا بغفا  قواغو املنا أا م  الواق  التيا   اجلديد لنيمنصاك  -39
الرقمياو ىل  تو ر املنصاك ابلييوغيا أاواق الأار الصفر  عنيس جاغر من املنصا، اييث ييت  يوينيكيا 

املانيييا عنيييس ميين عا ييداك ابعيي تك املتأتيييا عنيييس اجلاغيير ا خييرو  نييي  ياييد ميين املمييين قديييد الأييوق 
أاان األااا  أو املنتياك واخلدماك البدينياو وع و  عنيس  لك، ليدى املنصياك ابلييوغييا أاييال 
جدييييد  مييين الاليييو  الأيييوقيا، مييين قبييييل اليييتحي  ابلنفيييا  ىل  الأيييوق، واال ييية ع  يييدماك الوايييارتا، 

رى ي األاواق الرقمييا، والالد   عنيس التاامل م  االختناقاكو وميثل عنصر االاتفاد  مما اا اا اا أخ
ايث تأت ِد  املنصا ابلييوغيا املكيمنا ي أاد قةاعاك األعمال قوىا الأيوقيا املأيتمد  مين  ليك 
الالةيياع  ييمن قةيياع آخييرو  انيييس اييبيل املثييال، خنيصييت املفو يييا األو وبيييا، ي ىلرتييا  قاليييو مليا حييا 

اييوق البحيث عنييس ابغيغيت ي ىلرتييا   االاتييا ، ىل  أ  ايركا غوغيل قييد اايترينيت  يمنتكيا الالا ميا ي
اييوق مالا غييا التأييوق، عييين رتريييو ميينح منييتج منفصيييل ميين منتييياك غوغييل مييييز  غييت قاغوغيييا ي تنييييك 

ويتايو عنييس الاليا مو و (51)الأوق، وابلتايل أاا ك اايت دا   يمنتكيا ي ايوق البحيث عنييس ابغيغيت
األاييواق الرقميييا  يي   عنييد قنيييينيك  ىلايييا   عنيييس ىلغفييا  قييواغو املنا أييا أ  اخيي وا ي االعتبييا  جواغيير 

اايييت دا  ا يمنيييا ابليكييييز أكثييير عنييييس الا قييياك التنا أييييا واايييياتييياك األعميييال ي  ييي   األايييواق، 
 جمرد اليكيز عنيس تاريف الأوق واصصكاو ال

__________ 

 وhttps://www.wired.co.uk/article/facebook-whatsapp-mergerاغظر  (50)

 وhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1785اغظر  (51)

https://www.wired.co.uk/article/facebook-whatsapp-merger
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1785
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وأ  وتتةو  األاواق الرقميا بأرعا، ول ا ال بد من أ  ييو  ىلغفا  قواغو املنا أا أكثر جرأ   -40
يت  بوتت  أارعو غت أ    ا يتةنير ىلدخال باض التريييتاك عنييس الو ي  اليرا نو وأواًل، يتايو خفيض 
مايا  اب بياك املةنييو ،  ريً  عين غاليل عير  اب بياك ي التحاليالياك املتانياليا ابملنا أياو  انييس ايبيل 

الشيييبييا الالوييييا واحليييواجز املثيييال لايييل مييين األ ريييل، ي األايييواق الرقمييييا الاالييييا اليكييييز  اك التيييأ تاك 
تمييل أ  ينيي   الااليييا أمييا  الييدخول، عييد  الأييما  .غييواع الأيينيو  أو عمنيييياك االغييدماا املالياييا اليييت ُيح

اثغييياً، ينبرييي  عييد  ا يييام و (52)املنا أييا، و ييرم عيير  ىل بيياك يحبييو مسييييداً لنيمنا أييا ي املنصييا املكيمنييا
االغييدماا، ىلظييا ىل باىييا عيين رتريييو أدلييا داعمييا قويييا تبييو خصوصيييا قاليييو أوجييه اليفييا   ميين عمنيييياك 

عمنييياك االغيدماا وىلمياغييا التحالييو منكيا عنييس مأييتوى األرتيرام الييت ينييك مار ييا أكيط وتتمتي  بالييد   
و يمييا يتانيييو .اييواق الأييار الصييفر ، جييير أ  و (53)أ رييل عنيييس احلصييول عنيييس املانيوميياك  اك الصيينيا

أييا عوامييل ديناميييييا غييت ايياريا، لييا ي  لييك اجلييود  والالييد   عنيييس االختيييا  يترييمن تاليييي  آاث  املنا 
واخلصوصيا واالبتيا  واملنا أا ي املأتالبلو اثلثاً، يتاو اات دا  التدابت املؤقتا بالد  أكط لنيت فييف 

 من الرر  الناج  عن املما اا املاغاا لنيمنا أا مو   التحاليوو

نصاك ابلييوغيا عنصر  املنا أا ومحايا املأيتكنيك ي آ  ماياً وجير أ  تشمل مما ااك امل -41
ابلنظييير ىل  أ  لنيمأيييتكنييو واييينيوكك  وبيييياتى  اغايااييياك عنييييس األعميييالو وتيييؤ ر مما اييياك املنصييياك 
بدو  ا عنيس انيو  املأتكنييو و  ا ك و ول لك  إ  ىلغفا  قواغو املنا أا ي األاواق الرقمييا املأيتند  

تييياا ىل  ىلدمييياا الشييييواغل النااييي ا عييين اييينيو  املنصيييياك  يميييا يتانييييو ةماييييا املأييييتكنيك ىل  البيييياتك ُي
 انييييس ايييبيل املثيييال، ايييدد قيييرا  اختييي   ميتييير الييييا ت ك االقييياد  ي أملاغييييا ي و (54)البيييياتك ومحاييييا

م الا قا بو اغتكاكاك قاغو  ميا حا االاتيا  ومحايا البياتك وقر  امليتر  ير  2019اباف/ طاير 
قييييود عنييييس  ييي  ومااجليييا بيييياتك املأيييت دمو بواايييةا  يأيييبو  ومنييي   الشيييركا مييين اجلمييي  بيييو بيييياتك 
املأييت دمو املأييتمد  ميين مصيياد  لتنيفيياو وكاغييت ىلاييدى غظيير ك الريير  ي  يي   الالريييا تتمثييل ي 
 الريير  الرأايي  النيياج  عيين ايينيو  يفييرم اييرورتاً جتا يييا غييت منصييفا عنيييس املأييت دمو اليي ين يفالييدو 
الأيةر  عنيس بياتى  وال يأتةياو  أ  يالر وا ةريا الييفيا اليت ينبري  انا اات دا      البياتك، أ  
   بياتك املأت دمو ومااجلتكا دو  موا التك و وصنيف امليتر الالريا عنيس أييا تاليو  عنييس ايروف 

ي   الط ي الالياغو  ي أملاغييا، بيل جتا يا ااتري ليا وااتند ي قرا   ىل  مبادل محايا البياتك امليراا ل
و امليتييير مبيييادل محاييييا  أيرييياً ي ال  حيييا التنظيمييييا الااميييا حلماييييا البيييياتك ي االقييياد األو ويبو ورتبيييي

لتشيريااك محاييا البيياتك ي  البياتك ي تالييمه ل ايا  والشروف اليت تفر كا ايركا  يأيبو و وو الياً 
قياد ين عنييس أ  يالير وا ةرييا ودو  ىلكيرا  كيفييا اايت دا  البيياتك  ييو  املأت دمو  أملاغيا، ينبري  أ 

غيت أ  تيميا و (55)الش صيا اخلاصا ان و وعحنييو الاليرا  ةيي  صياد  عين تيميا ىلقنييمييا أعنييس د جيًاو
 و(56)الادل االقاديا أيدك الالرا  ال   اخت   ميتر اليا ت ك االقاد 

__________ 

(52) J Crémer, Y-A de Montjoye and H Schweitzer, 2019, Competition Policy for the Digital Era 

(European Union, Luxembourg) و 

(53) Stigler Centre Committee on Digital Platforms, 2019, Final report متا  عنيس ،  
https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/ 

digital-platforms-committeeو 

(54) E Gökçe Dessemond, 2019, Restoring competition in “winner-took-all” digital platform markets, 

Research Paper No. 40, UNCTADو 

-https://techcrunch.com/2019/08/26/facebook-succeeds-in-blocking-german-fcos-privacyاغظييييييييييييييييييييييييييييير  (55)

minded-order-against-combining-user-data/و 

 وhttps://www.nytimes.com/2020/06/23/technology/facebook-antitrust-germany.htmlاغظر  (56)

https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital-platforms-committee
https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital-platforms-committee
https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital-platforms-committee
https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital-platforms-committee
https://techcrunch.com/2019/08/26/facebook-succeeds-in-blocking-german-fcos-privacy-minded-order-against-combining-user-data/
https://techcrunch.com/2019/08/26/facebook-succeeds-in-blocking-german-fcos-privacy-minded-order-against-combining-user-data/
https://www.nytimes.com/2020/06/23/technology/facebook-antitrust-germany.html
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 الت ظيم -ويم 

، غشيييرك جلنيييا التييييا   املنصيييفا الياابغييييا تالرييييراً عييين املنصييياك 2019ي تشيييرين األول/أكتيييوبر  -42
، ويبحييث رتبيايييا 2019الرقميييا يأييتند ىل  مأييح لتالصيي  احلالييا و أحجيير  ي اييباف/ طاير وآ ا /مييا ن 

املايييام ك بييييو منشييييأتو جتييييا يتو، وعنيييييس وجييييه التحدييييد املاييييام ك بييييو أاييييواق التأييييوق عيييين رتريييييو 
 غيغت والبا او، واملاام ك بو متاجر التةبيالاك ومةو   التةبيالاك )اغظر ابرتا (واب

 اارير جل   التجمرة امل     اليمتبي : املعمرعمت املمبين  لهع مفس  يف امل  مت اإللكرتلبي   

الر يأيا ىلزا  البا او يركز التالرير عنيس مأا ل املنا أا  اك الصنيا ابملما ااك التيا يا لنيمنصاك 
 ال ين يأت دمو  منصاىا وُيدد املما ااك التاليا اليت قد يثل اغتكاكاً لالاغو  ميا حا االاتيا :

تنشيييأ عييين املنصييياك الرقمييييا  اك املركيييز التفاو ييي  األقيييوى ميييوارتن  ييياف عنييييس حنيييو غيييت  )أ(
التيا يا الااديا )مثل تناليح الاالود من جاغر مالبول ابلنأبا ىل  الشركاك املأت ِدما ي  و  املما ااك  

 وااد م  البا او ي الأوق(، و و ما قد يشيل ىلاا   اات دا  ملركز تفاو   أقوى؛

تتدخل املنصاك الرقميا دو  وجه او ي املاام ك الالا ما بو املنصاك الرقميا األخرى  ) (
ينيييي  املأييييتكنييو ميييين قميييييل تةبياليييياك ميييين  والبييييا او و/أو املأييييتكنييو )مثييييل متيييياجر التةبياليييياك اليييييت

 منا أيكا(، و و ما قد يحاتط تدخً  ي ماام ك اجلكا املنا أا؛

تأيييتفيد املنصييياك الرقمييييا  اك اليييدو  امليييزدوا املتمثيييل ي تشيييرييل الأيييوق وبيييي  الا مييياك  )ا(
و، ميين بييياتك املاييام ك التيا يييا اخلاصييا انييا ي الأييوق، ي ىلرتييا  املنا أييا الالا مييا ميي  البييا او املأييتالني

املأتمد  من  ؤال  البا او أو تت عير بشييل تاأيف   وا زميياك البحيث، و يو ميا قيد يحاتيط تيدخً  ي 
 ماام ك اجلكا املنا أا؛

تييحرِغ  متيياجر التةبياليياك مةييو   التةبياليياك عنيييس حنييو غييت ماالييول عنيييس اعتميياد رتريالييا د يي    )د( 
   أخرى ك  تتمين مين  يرم  ايو  مااجليا لنيمةيو ين، و يو ميا قيد   من التةبيو دو  قبول أ  خيا اك د 

 يحاتط تداواًل بشروف تالييدياو 

، تالرير عن املما ااك التيا ييا ي املنصياك الرقمييا، غشير  2019جلنا التيا   املنصفا الياابغيا،  :املصد 
  تشرين األول/أكتوبر، متااا ي:  31صحفيا،  

https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/October/191031.htmlو 
 

وتشت     النتا ج ىل   رو   تنظي  انيو  املنصاك ابلييوغيا ال   ميين تصنيفه عنييس أغيه  -43
وتشيمل قيواغو املنا أيا ي الييااب  و (57)مما اا جتا يا غت عادلا أو ىلاا   اات دا  ملركز تفاو ي  أقيوى

و كو يا كو   أاياماً ان ا املاىن تحأت د  حلماييا مصياحل الشيركاك الصيريت  ي ع قاىيا التااقدييا مي  
اخيييت ل التيييواز  ي الا قيييا التيا ييييا بيييو وقيييد تايييا   ييي   األاييييا  و (58)املؤاأييياك التيا ييييا اليبيييت 

ا  الييي ين يأيييت دمو   ييي   املنصييياك، مميييا يأيييك  ي قالييييو تييييا ؤ الفيييرص ي  املنصييياك اليبيييت  والتيييي 
 األاواق الرقمياو

وال مييين ويال ىلغفيا  قييواغو املنا أيا أ  يايا   يي  الشييواغل النااي ا عين مما اياك املنصيياك  -44
نييا  ي   اجلكيود بتنظيي  مأيبو مناايرو ويشيت تالرييرا  ي  ي ا الصيدد ىل  أ  الرقميا، ومن مث ينييز  تيم

__________ 

(57) Gökçe Dessemond, 2019و 

(58) TD/RBP/CONF.8/6و 

https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/October/191031.html
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االعتماد عنيس ىلغفا  قواغو املنا أا  حأر لي  كا ياً من أجيل التصيد  لنيتحيد ك املتصينيا ابملنا أيا 
وي  ي ا املييدا ، تأينيط آخير الد ااياك الريو  عنييس  يرو   التنظيي ، و (59)الناا ا عن املنصاك الرقمييا

 ااييا لنيأييوق أجرىييا  ي ييا املنا أييا واألاييواق ي املمنييييا املتحييد  لفكيي  الييفيييا اليييت تامييل انيييا و يي  د
املنصييياك الر يأييييا، والاليييوى احملركيييا  يمنتكيييا عنييييس الأيييوق، واالغايااييياك امليتبيييا عنييييس صيييايد املنا أيييا 

ت أ  "هنييييا واملأيييتكنييو واملؤاأيييياك التيا يييييا اليييييت تأييييت د  خييييدماىاو و كييييرك ا ي ييييا ي تالرييييير مؤقيييي 
ايياً قويا تأتدع  و   غظا  تنظيم  مؤيد لنيمنا أا مين أجيل تنظيي  أغشيةا املنصياك ابلييوغييا 

 و(60)املمولا من ابع تك الرقميا"

ويبدو أ  النالاش الاامل  بشيأ  ايبل التصيد  لنيتحيد ك املتصينيا ابملنا أيا ومحاييا املأيتكنيك  -45
لتنظيي  املأيبو الايتااد  املنا أيا ومحاييا املنا أيا واملأيتكنييوو النا ا عن املنصياك الرقمييا يركيز عنييس ا

وتشمل باض األغظما املؤيد  لنيمنا أا قواعد تتةنير من املنصاك الرقميا تو ت ىلمياغيا التشرييل البيا 
 واالغتفاع املفتو  واملاايت املفتواا وقابنييا البياتك لنيتحويل ابلنأبا لنيمأتكنييوو وقد ييو  من املفييد
ااييياف أ  تتيييح املنصيياك املكيمنييا ىلمياغيييا احلصييول عنيييس بييياتك املأييت دمو غييت الش صيييا لتيأييت 
ايياالك دخييول جديييد  ىل  األاييواق الرقميييا وااييتااد  املنا أييا  يكيياو وميييين ل غظمييا اليييت تيينا عنيييس 

ل املتيييزامن بايييد  ىلمياغييييا التشيييرييل البييييا وقابنيييييا البيييياتك لنيتحوييييل أ  تيأييير اببيييدال وىلمياغييييا االتصيييا
مييزودين خلدمييا ابغيغييتو وأخييتاً، ميين اييأ  الالواعييد واألغظمييا اليييت تنةبييو بوجييه خيياص عنيييس املنصيياك 

 أ  تأك  ي تازيز املنا أا ي األاواق الرقمياو (61)الرقميا  اك املركز االاياتيي  ي الأوق

  لر األلبكتم  -خممسم   

 ي  الالةاعاك ي  ي  أحنا  الاا ، واوم يتواصل   ا االجتا  ي املأيتالبلو  ختيق الرقمنا -46
ولييي ا  يييإ  الشيييواغل النااييي ا عييين االقتصييياد الرقمييي  تتةنيييير اتبييياع ييييج عيييامل و وقيييد يتبيييو أ  املبييياد اك 

وهنيا  املت    عنيس الصايد الورتا ال تيف  ملااجلا اليثت من الشواغل اليت تثت يا األايواق ابلييوغييا،
ااجييا ىل  اختييا  ىلجييرا اك عنيييس الصييايد الييدويلو وتترييمن كييل ميين جمموعييا املبييادل والالواعييد املنصييفا 
ييياً متايييدد األرتييرام مييين أجيييل ميا حييا املما اييياك التيا ييييا التالييدييييا  ل ميي  املتحيييد  املتفيييو عنييكييا اتفاقي

دويلو واألوغيتياد، بوصيفه ومبادل األمي  املتحيد  التوجيكييا حلماييا املأيتكنيك أايامياً بشيأ  التاياو  الي 
الالييي   عنيييس الييو يالتو املتفييو عنييكمييا دولييياً، ي و يي  جيييد ميينييه ميين تييو  زمييا  الالييياد  ي  يي ا الناليياشو 
وييو ر األوغيتيياد أكييط منييط دويل ملناقشيا مأييا ل املنا أييا ومحايييا املأيتكنيك وقاليييو توا ييو ا  ا ، ايييث 

وم  اليييدويل املايييا باليييواغو وايااييياك املنا أيييا و رييييو يأترييييف اليييدو اك الأييينويا لفرييييو اخليييطا  احليييي 
اخليييطا  احليييييوم  اليييدويل املاييييا باليييواغو واياايييياك محاييييا املأييييتكنيك، النيييي ين يناقشييييا  التحييييد ك ي 
اواالك املأند  ليل منكما ويبحثا  عن احلنيولو ويأاس األوغيتاد ىل  تازيز التاياو  اليدويل ي جميايل 

نيك، و يييو يفايييل  ليييك ي ىلرتيييا  واليتيييه األواييي  غةاقييياً بشيييأ  التييييا   والتنمييييا، املنا أيييا ومحاييييا املأيييتك
__________ 

(59) Stigler Centre Committee on Digital Platforms, 2019؛ وUnited Kingdom, 2019, Unlocking Digital 

Competition: Report of the Digital Competition Expert Panel ،متا  عنيس   
https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-

competition-expert-panelو 

 وhttps://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-studyاغظر  (60)

و املنصاك الرقميا  اك املركز االاياتيي  ي الأوق    منصاك مكيمنا لديكا قد   كبت  عنيس 2019املمنييا املتحد ،  (61)
نيس دخول األرترام األخرى ىل  الأيوقو وياتميد التحي  بييفيا دخول مأت دميكا ىل  اوق ما و ا و ايا الأيةر  ع

 اليثت من املؤاأاك الصريت  واملأتالنيا عنيس منصا باينكا لنيبالا و

https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-competition-expert-panel
https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-competition-expert-panel
https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study
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يأييمح لييه بتالييدمي توصيييياك ايينييما ىل  الييدول األعرييا  ودعيي  اتبييياع يييج كنييي  لو يي  الأيااييياكو  ممييا
وعيي و  عنيييس  لييك، يأتريييف األوغيتيياد  ريييو مناقشييا ماييا ابلتايياو  الييدويل ي ىلغفييا  قييواغو املنا أييا 

و مانيو ةمايا املأتكنيك ي التيا   ابلييوغيا وا ما املنتياك االاتك كياو وتأاس و ريالو عامني
تالدمي الدع  ىل  املشاو اك الدوليا وتو ت املأاعد  ىل  الوكاالك املانيا ابملنا أا ومحايا      األ رقا ىل 

التالا ي جمايل املنا أيا ومحاييا املأتكنيك، وال ايما ي البنيدا  النامياو كما يرةني  األوغيتاد ابلتااو  
 و(62)املأتكنيك ي البنيدا  الناميا والبنيدا  اليت ير اقتصاداىا لرانيا اغتالاليا

 اخلالص  لااصيمت السيمع  الينمم  -عم عم   

يتةنير تازييز محاييا املأيتكنيك عنييس ابغيغيت اايتارام التشيريااك الالا ميا حلماييا املأيتكنيك  -47
ظا ا األعمال التيا يا اجلديد  ل قتصاد الرقم ، عنيد االقتريا و وال بيد لوكياالك محاييا وتيييفكا م  

املأيييييتكنيك، ليييييدى قيامكيييييا بييييي لك، مييييين أ  تيميييييل اايييييتارام التشيييييريااك ابجلكيييييود الرامييييييا ىل  يييييييو 
يتاييو املأييتكنييو، وز د  الييوع  ةالييوقك  والتزاميياى ، وقأييو مكييا اك ابملييا  ابلتينولوجيييا الرقمييياو و 

عنيس وكاالك محايا املأتكنيك أ  توجه املؤاأاك التيا ييا ليفاليا مبيدأ  ابغصيام والشيفا يا وتازييز 
قد اك ابغفا  ي األاواق الرقمياو وغظراً أل  املنصاك الرقميا  ي  منصياك عاملييا، هنيا ااجيا متزاييد  

 ىل  تاميو التااو  الدويل ي ميدا  التيا   ابلييوغياو

ل تازيز املنا أا ي األاواق الرقميا، تدعو احلاجا ىل  و   أرتير قاغوغييا تييي ف أدواك  ومن أج  -48
ىلغفييا  قيييواغو املنا أييا لنيتااميييل بفااليييا مييي  االاتيييا اك الرقميييياو  ميين الريييرو   أ  تتييوا ر أدواك ابغفيييا   

األايواق مفتوايا وأ   الصا   ي مواجكا املما ااك املاغاا لنيمنا أا ي االقتصاد الرقم  ليفالا أ  تيو   
تتيح املنا أاو وجيوز اعتبا  التنظي  املأبو املؤيد لنيمنا أا عنيس صايد املنصاك ابلييوغيا املكيمنيا وايينيا  
أكثييير  االييييا حلماييييا املنا أيييا ي األايييواق الرقميييياو ويحاتيييط التاييياو  بيييو الوكييياالك املانييييا ابملنا أيييا ومحاييييا  

عييييا أميييراً ابليييم األمييييا ي مواجكيييا قيييد ك االقتصييياد الرقمييي ، و ليييك  املأيييتكنيك واجلكييياك التنظيمييييا الالةا 
ابتباع يج كني و ويتاو عنيس غظ  مراقبا عمنيياك االغدماا أ  يي ن الأنيةاك املانيا بشؤو  املنا أا مين  

 التدقيو ي اياز  املنصاك املكيمنا لنيشركاك التيا يا الصريت  والواعد  عنيس ابغيغتو  

جيييا ىل  تيييوا ر منا أيييا اييير  وعادليييا ي آ  ي األايييواق الرقمييييا، وال اييييما اينميييا وتيييدعو احلا -49
تواجه الشركاك الصريت  قد ك ي الا قاك التااقديا م  املنصاك اليبت و ومن اأ  اعتماد أايا  

ى أ  قيياغو  املنا أييا املتانيالييا ابملما ايياك التيا يييا غييت الاادلييا وىلاييا   ااييت دا  املركييز التفاو يي  األقييو 
ميين الأنيةاك الورتنيا املانيا ابملنا أا من اختا  ىلجرا اك  د     املما ااكو وميين أ  ييو   ي ا 
النييييوع ميييين التشييييريااك املتانيالييييا ابملنا أييييا النزيكييييا مبااييييراً وعمنيييييياً و اييييااًل بالييييد  أكييييط ي التاامييييل ميييي  

ه عنييس وجيه اخلصيوص ي البنييدا  املما ااك التيا يا االاتري ليا لنيمنصاك اليبت و و  ا أمير ليه أميتي 
الناميا ايث توجيد قيد ك أميا  التحالييو ي املما اياك املاغايا لنيمنا أيا الييت تتباكيا املنصياك اليبيت  
غتييًا الغادا  وجود ا املاد  ي     البنيدا و كما ميين أ  تيأير  ي   التشيريااك دخيول املؤاأياك 

يوغييا احملنيييا والااملييا عنييس الأيوا ، وأ  تزييد مين  رصيكا ي احملنييا الصيريت  واملتوايةا ىل  األايواق ابلي
 البالا  ي جمال األعمالو

وي   ا الصدد، يو ر  ريو اخلطا  احليوم  الدويل املاا باليواغو وايااياك محاييا املأيتكنيك  -50
يييا ةمايييا منتييدى دوليييا لتبييادل اخلييطاك وأ رييل املما ايياك، لييا ي  لييك عيين رتريييو األ رقييا الاامنيييا املان

املأتكنيك ي جمال التيا   ابلييوغيا وا ما املنتياك االاتك كياو وي ىلرتيا   رييو اخليطا  احلييوم  
__________ 

(62) TD/RBP/CONF.9/6و 
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الييدويل املاييا بالييواغو واياايياك املنا أييا، أغشييأ األوغيتيياد  ريييو مناقشييا بشييأ  التايياو  الييدويل لبحييث 
دل وقواعييد األميي  املتحييد ، وقييد أقييرك رترا ييو تيأييت التايياو  الييدويل ي ىلرتييا  الفييرع واو ميين جمموعييا مبييا

الدول األعرا  ي الدو   الثامنا عشر  لفريو اخلطا  احليوم  الدويل الأياااك وابجيرا اك التوجيكييا 
 الناجتا عن  لك ي ىلرتا  تنفي  التدابت الدوليا املنصوص عنييكا ي الفرع واوو

  االا لنيمأتكنيك عنيس ابغيغت: وترد  يما يني  توصياك الأيااا الااما لتحاليو محايا -51

كفالا أ  تيو  قواغو واياااك محايا املأتكنيك تايد  تينولوجياً ب أيا  اويال  )أ( 
 أما  التةو  التينولوج  ي املأتالبل؛

ىلغفييا  غظيي  املأييؤوليا والتباييا لنيمنصيياك ي اييال خييرق قييواغو محايييا املأييتكنيك تبايياً  ) ( 
  الأني  أو اخلدماك؛ملأتوى مشا كا املنصاك ي تو ت

محايييا خصوصيييا املأييتكنيك عيين رتريييو اجلميي  بييو امل  يي  ميين آلييياك املراقبييا واألميين  )ا( 
 املتصنيا عم  بياتته الش صيا واات دامكا؛ والشفا يا واملوا الا

تأيي ت التينولوجييياك اجلديييد  لتاظييي  أ يير ااييتدعا  املنتييياك ولنيتاامييل ميي  توزييي   )د( 
  املأموغا، وال ايما ىل ا مت ااتدعاؤ ا ي وال ك قرا يا أخرى؛املنتياك اخلةر  وغت

تصيييمي  محييي ك تثاليفييييا وىلع مييييا ليييز د  مكيييا اك ابمليييا  ابلتينولوجييييا الرقمييييا بيييو  ) ي( 
 تصو اك انيوكيا لتاظي  أ ر ا؛ املأتكنييو، واعتماد

قاليالييياك عييين رترييييو تينيييييف وكييياالك محاييييا املأيييتكنيك بأييينيةاك ابغفيييا  بجيييرا   )و( 
 ابغيغت و رم الاالوابك واملشا كا ي التااو  ي ىلرتا  التحاليالاك عط احلدود؛

كفالا ختصيا املوا د ال زما ملااجلا التحيد ك الالا ميا عيط احليدود ي جميال محاييا  )ز( 
 املأتكنيك ي االقتصاد الرقم ؛

اك الةوعييييييا لتحأيييييو مواصييييينيا توجييييييه األعميييييال والتشييييييي  عنييييييس اعتمييييياد االلتزامييييي  ) ( 
 املما ااك التيا يا وكفالا مأتو ك أعنيس من   ا  املأتكنييو عنيس ابغيغت؛

تشييي  املؤاأيياك التيا يييا عنيييس تييو ت اييبل تأييويا املنازعيياك ابالتصييال احلااييويب  )ف( 
 املباار ملنازعاك املأتكنييو، وال ايما املنصاك ابلييوغياو

 اا الااما املتانيالا ابملنا أا الفاالا ي جمال االقتصاد الرقم :وترد  يما يني  توصياك الأيا -52

تيييف أدواك ىلغفا  قيواغو املنا أيا مي  املنصياك الرقمييا وظيا ا أعما يا عين رترييو  )أ( 
تناليييح الالييواغو واألغظمييا أو اعتميياد مبييادل توجيكيييا تايييم  ييدماك ومنتييياك الأييار الصييفر  عنيييس 

 ريييً  عييين اييياك املنصييياك ابلييوغييييا، مثيييل تايييدد اجلواغييير، ومس يييتاك  ابغيغيييت ابعتبا  يييا أايييواقاً،
الشبيا، وو و اك احلي ، ودو  البياتك الر ما ي احلفاظ عنيس الالو  الأوقيا، واالاتفاد  من الاليو  

 امليتأبا ي قةاع ماو  من قةاع آخر؛ الأوقيا

انيييييا ابملنا أييييا ميييين ىلصيييي   غظيييي  مراقبييييا عمنيييييياك االغييييدماا لتميييييو الأيييينيةاك امل ) ( 
التيدقيو ي عمنييياك اييياز  املنصياك املكيمنيا لنيشييركاك النااي ا، ىلمييا عين رترييو تناليييح عتبياك ابخةييا  
بامنيييياك االغييدماا أو إباييناد املركييز االاييياتيي  ي الأييوق ىل  املنصيياك ابلييوغيييا املكيمنييا، وىللييزا  

 يا اغدماا أو اياز ؛    املنصاك إبخةا  الأنيةاك املانيا ابملنا أا .  عمني
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اعتمييياد أغظميييا و/أو مبيييادل توجيكييييا جدييييد  أو اايييت دا  التشيييريااك الالا ميييا مليا حيييا   )ا(  
املما ااك التيا يا غت الاادلا وىلاا   اات دا  املراكز التفاو يا األقوى من جاغير املنصياك اليبيت  لتازييز  

 ركاك األصرير اليت تأت د      املنصاك؛ تيا ؤ الفرص واملنا أا الاادلا بو املنصاك اليبت  والش 

اعتميييياد أغظمييييا محؤيييييد  لنيمنا أييييا تنيييييز  املنصيييياك، وال ايييييما املنصيييياك  اك املركييييز  )د( 
االاييييياتيي  ي الأييييوق، .  تييييو ر لنيمأييييتكنييو ىلمياغيييييا التشييييرييل البيييييا واالغتفيييياع املفتييييو  واملاييييايت 

بييدال وىلمياغيييا االتصييال املتييزامن باييد  مييزودين املفتواييا وقابنييييا البييياتك لنيتحويييل وتيأييت عمنيييياك اب
 خلدما ابغيغت ودخول الشركاك اجلديد  ىل  األاواق؛

اعتمييياد قواعيييد بشيييأ  ايييياد املنصييياك تحنييييز  املنصييياك اليبيييت  الييييت تاليييد  أيرييياً منتياىيييا   ) ي(  
بايا  يا، تايامً  خدماىا اخلاصا ي منصاىا ابلتااميل مي   يي  الشيركاك، ليا ي  ليك الشيركاك التا أو

 و(63)تايداً 

 وميين النظر ي مناقشا املأا ل التاليا: 53-

ميييا  يييي  التييييدابت التشييييريايا والتنظيميييييا والأياايييياتيا ال زمييييا لتازيييييز املنا أييييا ومحايييييا  )أ( 
 املأتكنيك ي االقتصاد الرقم ؟

 الفاالا وىلغفا  قواغو محايا املأتكنيك؟ما    اخلةواك ال زما لتازيز املنا أا  ) ( 

كيف ميين لنيتااو  الدويل أ  يأك  ي الترينير عنيس التحد ك املا نيا ي االقتصاد  )ا( 
 الرقم  وكيف ميين ل وغيتاد أ  يأك  ي تيأت   ا التااو ؟

    

__________ 

(63) EM Fox, 2019, Platforms, power and the antitrust challenge: A modest proposal to narrow the 

United States–Europe divide, Nebraska Law Review, 98(2):297–318و 


