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 موجز  
املشةارد  التااردةة للحكومةات و بالنسةبة ة أمهيةة متزادةد  لكوروييتكتسب املعامالت اإل 

أكةةة  بقةةدر ة لكوروييةةاالعتمةةةال علةةج التاةةار  اإلمةة  أ  واملسةةتكلكيف م مع ةةا أاةةامل العةةا   و 
دةةةزال دشةةةكا عائقةةةا  أاااةةةيا  أمةةةا  هةةة    ال إىل األمةةةن وال قةةةة االفتقةةةارفةةة   ، هائلةةةةفرصةةةا  دتةةةي  

 مكةةامن قلةةز متزادةةد،تشةةك ا عمليةةات الاةةا والةةوراا البيايةةات علةةج اإليوريةةت  إذ املعةةامالت 
حلةةدول    اعةةالتاةةار  و الدالليةةة ااةةتاابات قايوييةةة وتن يميةةة منااةةبة تعةةز   التاةةار  سةةتدع  وت

 لكةةةورو ة مالئمةةةة ي ةةةرا  لتنةةةول قةةةواييف ال  ةةةامل اإلولكةةةن د ةةةعب اعتمةةةال أةةةةر قايوييةةةة وتن يميةةة
وأي متةةةت وتعقيةةةدها، ف ةةةال  عةةةن اةةةرعة تتةةةور التكنولوجيةةةات واألاةةةواا  وت ةةة     لةةةول الةةةدف  

  االعتمال علج احلوابة السحابية احلاجة إىل إ را  تقد  م ه ا اجملال وتزادداجلددد  
لز  معاجلتكا قايويية الرئيسية اليت ت  ، تبحث ه   امل كر  م املسائا الومن ه ا املنتلز 

وجعةا الت اعةا علةج اإليوريةت أك ةر أمنةا  بشةكا عةا    ،ةلكوروييةمن أجا تيسري املعامالت اإل
وتستعرض امل كر  ب جيا  جمموعة خمتار  من أف ا املماراةات م الت ةدل للتحةددات املعروفةة 
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بةةةيف األويكتةةةال  الت اعةةةاالاةةةتنال إىل وإي اذهةةةا، با لكةةةورو عمومةةةا  م إعةةةدال قةةةواييف ال  ةةةامل اإل
واجملموعةةةات اإلقليميةةةة م البلةةةدا  الناميةةةة  وتعةةةرض املةةة كر  أد ةةةا  يتةةةائ  البحةةةث الةةة ل أجةةةرا  

ة م هة   اجملةاالت، وتسةل ل ال ةومل علةج لكوروييةاألويكتال م احلالة الراهنةة لقةواييف التاةار  اإل
واإلي ةاذ ال عةةاليف للقةةواييف  للتتبيةةزاملمكنةة  املتبقيةةة  وتنةاقا اريةةارات اةوات التقةد  ارةةر  وال
م االعتبةةار وكةةور تكنولوجيةةات جددةةد  متا ةةة علةةج اإليوريةةت ومن ةةات     لةة آذات ال ةةلة، 

إجةراملات السيااةة العامةة احلاجةةة إىل وجةول قةواييف متوافقةةة  تعةةاجاهلواتةف ارمولةة  ودنباة  أ  
  التات إي اذ القايو ص باأللوإىل بنامل قدرات أصحاب امل لحة الرئيسييف، و 
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 مقدمة -أوالا  

االعةةوراب باثةةار تكنولوجيةةا املعلومةةات واالت ةةاالت علةةج التاةةار  والتنميةةة املسةةتدامة تزادةةد  -0
التكنولةةةوج ، وةاصةةةة وكةةةور اإليوريةةةت م هةةة ا اجملةةةال م أ ةةةدثت تةةةوالت يتياةةةة التتةةةورات الةةةيت 

  النتةاا للتكنولوجيةا ارمولةة  الن ف ال ا  من تسعينات القةر  املاية  ومةؤلرا  االاةت دا  الوااة
وتة ع د  التاار  اإللكورويية من اجملاالت الةيت دكتسةب فيكةا تتبيةز تكنولوجيةا املعلومةات واالت ةاالت 

 قدرا  من األمهية 
ة م بلةدا  ك ةةري   لكوروييةالتاةار  اإلتل ةةة التعامةا بو ة  وقةت قردةب، أعاقةت عوامةا خم -5
ة يةةةةعف البنيةةةةة األاااةةةةية لتكنولوجيةةةةا لكوروييةةةةالتاةةةةار  اإلاحلةةةةواجز الرئيسةةةةية الةةةةيت تعةةةةورض مةةةةن و 

تةةد   القةةو  الشةةرائية، و يةةعف ألاةةواا املاليةةة، و عةةد  تتةةو ر ااملعلومةةات واالت ةةاالت والككربةةامل، و 
ة لةةةةةةد  لكوروييةةةةةةمسةةةةةةتودات اإلملةةةةةةا  بتكنولوجيةةةةةةا املعلومةةةةةةات واالت ةةةةةةاالت واملعرفةةةةةةة بالتاةةةةةةار  اإل

األةةةر القايوييةةة والتن يميةةة  وقةةد كايةةت هةة   احلةةواجز  ، ويةةعفواملشةةارد  التااردةةةاملسةةتكلكيف 
  بالاة ال ارالال اري  و  املشارد  التااردة وم ن   ة الدلااملأشد ويو ا  م البلدا  

ة و لةول الةدف  اجلددةد ، لكوروييةمن ات التاار  اإلو وم يومل التكنولوجيات اجلددد ،  -3
 أ  هتية  ا  مكمةبة ا، أصةب  املة كور  أعةال   و  بعض احلةواجزختت    ما أصب  من األاكا إىل  د

واحلكومةات ي سةكا باالاةت ال   لمشةارد  التااردةةمتكينيةة تسةم  ل ا   كومات البلدا  النامية أةةر 
تكنولوجيةةةا أجكةةةز  ة بااةةةت دا  لكوروييةةةبشةةةكا كامةةةا مةةةن ال ةةةرا املتا ةةةة إلجةةةرامل املعةةةامالت اإل

ا والةوراا البيايةات علةج اإليوريةت أصةبحت املعلومات واالت االت املتنوعة  وأل  عمليات الاة
، ف هنةةا تتتلةةب ااةةتاابات مالئمةةة واملشةةارد  التااردةةةمكةةامن قلةةز متزادةةد لكةةا مةةن املسةةتكلكيف 

  علج ال عيددن الوةين والدويل
وقةةد أ عةةد ت هةة   املةة كر  م يةةومل االلت اصةةات املت ةةز عليكةةا الجتمةةال ارةة امل، الةة ل  -4

محادة املسةتكل  ذات ال ةلة م ةا محادةة بتاقةات االئتمةا  وبيايةات دنبا  أ  درك ز علج "جماالت 
  هبةا م من مةة التاةار  العامليةة األعمةال التكميليةة امل ةتل      ]م  مراعةا    الدف  وأي مة الدف 

وتةةةةنص االلت اصةةةةات أد ةةةةا  علةةةةج أ   ة"  لكوروييةةةةبريةةةةام  العمةةةةا املتعلةةةةز بالتاةةةةار  اإلم إةةةةةار 
 لكةةورو   تددةةد أف ةةا املماراةةات م جمةةال قةةواييف وأي مةةة ال  ةةامل اإل    هةة "النتياةةة املتوقعةةة

فيةت قةواييف  مبةا ة، ووي  توصيات بشأ  ا با ت عيا اإلةار التن يمة ،لكورويياملتعلقة بالتاار  اإل
     ة"  لكورويي، لتعزدز التاار  اإللكورو ال  امل اإل

 ردةر األويكتةال بشةأ  اقت ةال املعلومةاتتقالبحث ال ل أ جرل م إةار إىل امل كر  وتستند  -2
(، وترك ةز علةج أربعةة جمةاالت قايوييةة هة م املعةامالت اإللكوروييةة، UNCTAD, 2015) 5102 لعةا 

ومحادةةةة املسةةةتكل ، ومحادةةةة ار وصةةةية والبيايةةةات، واجلرميةةةة اإللكوروييةةةة  وتعةةةرض املةةة كر  م البدادةةةة 
لكورويية  ومن  م تةد ل الشةوااا القايوييةة الرئيسةية الةيت التتورات العاملية األلري  م جمال التاار  اإل

املةةة كر  جيةةةب معاجلتكةةةا ليتسةةةب النكةةةوض بالتاةةةار  اإللكوروييةةةة م البلةةةدا  الناميةةةة وعامليةةةا   وت سةةةل ل 
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ومماراةةةةات ف ةةةةلج، ااةةةةتنالا  إىل عمةةةةا األويكتةةةةال م  ةةةةاالت مةةةةوجز  ال ةةةةومل علةةةةج عةةةةد  لرااةةةةات 
ا جنةةةوب شةةةرا آاةةةيا، واتةةةال شةةةرا أفردقيةةةا، واجلماعةةةة االقت ةةةالدة الناميةةةة، م ةةةا رابتةةةة أمةةة املنةةةاةز
اةرب أفردقيةا، واملن ومةة االقت ةالدة ألمردكةا الالتينيةة ومنتقةة البحةر الكةارد ، ورابتةة تكامةا  لدول

النكادة، تقورح امل كر  جمموعة خمتار  من املسائا والتوصةيات لين ةر فيكةا ارة امل  وم أمردكا الالتينية 
 تمال م االج

 ةلكترونيالتجارة اإلمجال االتجاهات العالمية في  -ثانياا  
كةةةا تعزدةةةز املشةةةاركة م االاةةةا بين فوائةةةد لتملةةةة، مةةةنعلةةةج ة لكوروييةةةالتاةةةار  اإلتنتةةةول  -٦

الوصول إىل األاواا، وتسيف الك امل ، ف ال  عةن ل ةض تكةاليف فرا القيمة الدولية، و دال  
ة م مع ا البلةدا  الناميةة بتيًةا ، واقت ةر لكوروييالتاار  اإلب التعامااملعامالت  وم  ذل ، كا  

 ( UNCTAD, 2010aواملشارد  التااردة )من االقت الات  لوقت ةودا علج عدل قليا يسبيا  
املشارد  التااردة الكبةري  علج م الاالب تقت ر وبعد أ  كايت التاار  اإللكورويية واهر   -2

التاةةةةريات م مشةةةةكد تكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات واالت ةةةةاالت مزدةةةةدا  مةةةةن م البلةةةةدا  املتقدمةةةةة، أتا ةةةةت 
ال ةةرا أمةةا  مؤاسةةةات األعمةةال م البلةةةدا  الناميةةة لت ةةةوض امةةار التاةةةار  اإللكوروييةةة بأشةةةكاهلا 

اةةيما يتياةةة  وال  الةةة الةةربل اإللكةةورو ،علةج (  فقةةد ةةةرأ تس ةةن كبةةري UNCTAD, 2015امل تل ةة )
نولوجيةةا اهلةةاتف ارمةةول وواةةائا اإلعةةال  االجتمةةاع   وعةةالو  علةةج االاةةت دا  الوااةة  النتةةاا لتك

ذلةة ، تسةةاها التتبيقةةات واملن ةةات وارةةدمات اجلددةةد  م تسةةيف التاةةار  اإللكوروييةةة مةةن  يةةث 
تتةةي   لةةول الةةدف   كمةةا  دقلةةا مةةن احلةةواجز الةةيت تعةةورض ااةةت دامكا  مةةا اةةكولة التنةةاول والت ةة  ،

تسم  للمشارد  التااردة واملستكلكيف بة جرامل املعةامالت علةج  اجلددد  ه  األلر  ليارات أوا 
تقةد   عرويةا  الةيت اإليوريت  وتنشأ أعدال متزادد  من شركات التاار  اإللكوروييةة م البلةدا  الناميةة 

دسةةةاعد م االرتقةةةامل مبعرفةةةة املشةةةارد   مةةةا تتنااةةةب مةةة  ا تياجةةةات املسةةةت دميف ارليةةةيف وةلبةةةاهتا،
 كيف بالتاار  علج اإليوريت التااردة واملستكل

منةةا ل  بةةال املعةةامالت م فًةةة الشةةركات الةةيت تسةةتكدب الشةةركات باحل ةةة األكةة وتسةةتأثر  -8
بةيف  أو من إدةرالات التاةار  اإللكوروييةة  وهة   تشةما املعةامالت فيمةا بةيف امل ةن عيف وجتةار اجلملةة،

اإلدةرالات العامليةة للمعةامالت م هة    جتار اجلملة وجتار التازئة  وتشري تقةددرات األويكتةال إىل أ 
تردليو  لوالر م  الةة املعةامالت  055  ، مقارية ب5103 عا  تردليو  لوالر م 0255ال ًة بلات 

النةول األلةري مةن هة ا (  ود كر أ  UNCTAD, 2015م فًة الشركات اليت تستكدب املستكلكيف )
ت مةةةةن مبيعةةةةات الشةةةةركات الةةةةيت تسةةةةتكدب املعةةةةامالت دنمةةةةو بةةةةوتري  أاةةةةرل، وتتةةةةألف هةةةة   املعةةةةامال

 املسةةةةةةتكلكيف م كةةةةةةا مةةةةةةن املشةةةةةةارد  التااردةةةةةةة اإللكوروييةةةةةةة ال ةةةةةةرب، ومبيعةةةةةةات شةةةةةةركات التازئةةةةةةة
مؤاسةة تقةددرات ال ناعات التحودلية التقليددة اليت ت يف قنةا  للبية  علةج اإليوريةت  و سةب  أو
"e-Marketer554تكدب املسةةةتكلكيف إىل "، مةةن املتوقةة  أ  ت ةةةا مبيعةةات فًةةةة الشةةركات الةةةيت تسةة 

(  ود توقَّ  أ  تشكد منتقة آايا وارةيل اهلةالأ أعلةج 0)الشكا  5108 عا  تردليو  لوالر  لول
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م املائةةة  واملنتقةةة الو يةةد  األلةةر  الةةيت  32إىل  58معةةدل للنمةةو، بزدةةال  حل ةةتكا م السةةوا مةةن 
  اعةةا  هةة  الشةةرا األواةةل وأفردقيةةا،تشةةري التقةةددرات إىل أ    ةةتكا م السةةوا العامليةةة اتشةةكد ارت

املقابةةا، مةةةن املتوقةة  أ  تةةن  ض   ةةةة  وم م املائةةة  552إىل  555مةةن املتوقةة  أ  ترت ةة  مةةةن  إذ
 م املائة  23إىل  ٦0أوروبا الاربية وأمردكا الشمالية من 

  0الشكا 

موزع ة  ،عالمي اا  ينلمس ت لكف ي فة ة الش ركات الت ي تس ت د  اة لكتروني مبيعات التج ارة اإل
 بالبليون دوالر() 3102و 3102حسب المنطقة، 

 
   5104، متو /دوليت eMarketer.com امل درم
تشةةةةةما البيايةةةةةات  السةةةةةل   وارةةةةةدمات الةةةةةيت ت تلةةةةةب بااةةةةةت دا  اإليوريةةةةةت، ومبيعةةةةةات ر ةةةةةالت الورفيةةةةةت  :مال  ة

ةةز بااةةت دا  اإليوريةةت بوااةةتة أل جكةةا ،  ور ةةالت ا  وباةةض الن ةةر عةةن العمةةا اةةري املقي ةةد  الةةيت ت 
  األلامل أو الدف ةردقة 

اإليوريةت وا ةد  علةج األقةا عة  عمليةة شةرامل أجةروا بليو  شة ص  050او أ  ر دقدَّ و  -1
مسةت دم  اإليوريةت جممةول م املائةة مةن  41مةن بقليا أك ر ، وهؤالمل دشك لو  5103 عا  م

يةةةو  متسةةةةوا علةةةةج مل 4٦1دقةةةرب مةةةةن  مةةةةا (  وت ةةةةا منتقةةةة آاةةةةيا وارةةةيل اهلةةةةالأ0)اجلةةةدول 
النسبة  املائة(، ومن املتوق  أ  تواصا ه  م  43األك  ) ة باحلتستأثر اإليوريت، وه  ب ل  

أ  تقةةز منتقةةة الشةةرا األواةةل وأفردقيةةا أاةةرل  ةةو م املتوقةة    ومةةن 5108 عةةا  االرت ةةال  ةة 
   5108و 5103  ال ور  بيف عام  

  الشرا األوال وأفردقيا

 أوروبا الواتج والشرقية
 أمردكا الالتينية
 أوروبا الاربية
 آايا واريل اهلالأ
 أمردكا الشمالية

والر
ن د

ليو
بالب
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  0اجلدول 

 3102و 3102الم، موزعون حسب المنطقة، المشترون الرقميون على مستوى الع

 اجملمول )باملليو ( 

النمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
5103-
5108 ٪ 

  ةةةةةةة اجملمةةةةةةول 
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل  
للمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوردن 

 ٪الرقمييف

يسةةةةةةةةةةةةةةةبة املشةةةةةةةةةةةةةةةوردن 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرقمييف مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 ٪السكا 

يسةةةةةةةةةةةبة املشةةةةةةةةةةةوردن 
الةةةةةةةةةةةةةةةرقمييف مةةةةةةةةةةةةةةةن 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دم  

 ٪اإليوريت

 3102 3102  5103 5103 5103 
 4550 0451 455٦ 21 42363 3.162 آايا واريل اهلالأ

 ٦451 4151 0٦51 02 30163 02362 أوروبا الاربية
 2551 2152 0٦51 08 31262 04362 أمردكا الشمالية

 3053 250 852 85 .0416 .626 أفردقيا والشرا األوال
 5855 085٦ 258 ٦4 02662 2364 أمردكا الالتينية

 405٦ 5450 851 3٦ 00463 2.63 أوروبا الواتج والشرقية
 3062 0063 01161 01 0 3264. 0 .1466 العالم
   5104، متو /دوليت eMarketer.com امل درم

ة بالتازئةةةة لكوروييةةةالتاةةةار  اإلمةةةدفوعات األاةةةد مةةةن  ةةةة بتاقةةةات االئتمةةةا   وتسةةةتأثر  -01
(WorldPay ،5104ولكةةن،  لةةول  )  املةةدفوعات بواةةائا، مةةن املتوقةة  أ  تشةةك ا 5102 عةةا 

مت  ةةةةةا ارةةةةةاف   يةةةةةث ة بالتازئةةةةةة، لكوروييةةةةةالتاةةةةةار  اإلمةةةةةدفوعات م املائةةةةةة(  21ألةةةةةر  االبيةةةةةة )
مةةةن كبةةةريا   ت اوتةةةا  م املائةةةة مةةةن اجملمةةةول  وتت ةةةاوت أ ةةةا  االاةةةت دا   41ة أك ةةةر مةةةن لكوروييةةةاإل

تةةزال بتاقةةات االئتمةةا  الواةةيلة  ال (  ف ةة  أمردكةةا الشةةمالية وأوروبةةا،5منتقةةة أللةةر  )اجلةةدول 
ة  ومثةةة ت ةةاوت كبةةري فيمةةا بةةيف البلةةدا  الناميةةة، ولكةةن بتاقةةات لكوروييةةارةةاف  اإلالرئيسةةية، تليكةةا 

أفردقيةا والشةرا األواةل، د سةت د  الةدف  عنةد  وم أقةا مةن الن ةف  عةا  بوجتتشك ا االئتما  
دعكة  م جةزمل منةت وجةول يسةبة  ما ة،لكورويياالاتال  م قرابة ي ف قيمة معامالت التاار  اإل

 الةةةت هةةة    مةةةا اهلنةةةد أد ةةةا ، وم ميلكةةةو   سةةةابات م ةةةرفية  ال شةةة اا الةةة دنمرت عةةةة مةةةن األ
كو  ت  وقد ديم املائة من مجي  املعامالت علج اإليور  81إىل  21يسبتت  ما تشك ااملدفوعات 

 لوجةول أشة ااي ةرا   ،ةلكوروييةالدف  عند االاتال  م بتةا  لنمةو التاةار  اإلةردقة االعتمال علج 
  بيف إراال السل  ولف  مثنكاتال  السلعة، ول ور  التألري ال اصلة دفعو  عند ااد ال
م املائةةةةة فقةةةةل مةةةةن قيمةةةةة  0شةةةةك لت عمليةةةةات الةةةةدف  بوااةةةةتة اهلواتةةةةف ارمولةةةةة وقةةةةد  -00

 م املائةةةةةةة  لةةةةةةول 3ة، ومةةةةةةن املتوقةةةةةة  أ  درت ةةةةةة  هةةةةةة ا الةةةةةةرقا إىل لكوروييةةةةةةالتاةةةةةةار  اإلمةةةةةةدفوعات 
دةةزال فيكةةا  ال مهيةةة م البلةةدا  الةةيتأكةة  مةةن األ رتتسةةا بقةةدهةة   الةةدفعات    ولكةةن5102 عةةا 

 ة  في   ةا  سةنة األلامل للةدف  بوااةتة اهلةاتف ارمةول   لدولا ، ولكن لةددكا إليوريتااات دا  
ة ي ةةرا  لكوروييةةعةةد  بلةةدا  أفردقيةةة، مت  ةةا  لةةول اهلواتةةف ارمولةةة أ ةة  بنيةةة أاااةةية لل ةةدمات اإل
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لدولدةةة تةةوفر ارتةةو  ال ابتةةة، وكل ةةة ارتةةو  ال ابتةةة، وكل ةةة الرت ةةال لرجةةات اإلق ةةامل املةةايل، و 
 ( Innopay, 2012)االئتمايية لبتاقات ردمات االبنية األاااية 

 5اجلدول 
 3103قيمة المعامالت اإللكترونية موزعة حسب وسيلة الدفع والمنطقة، 

 )بالنسبة المةوية(

 املنتقة

بتاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 االئتما 

ارةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف  
 اإللكورويية

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةددن قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 للحساب امل رم

الةةةدف  عنةةةد 
 االاتال 

التحةةةةةةةةةودالت 
 امل رفية

اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
 ذل 

 2 0 0 5 08 20 الوالدات املتحد  األمردكية وكندا
 00 8 2 2 03 21 أوروبا

 08 03 8 4 01 42 أمردكا الالتينية
 04 04 00 0 53 32 آايا واريل اهلالأ

 01 3 48 ص ر 2 34 أفردقيا والشرا األوال
 03 4 0 3 04 04 العالم
   WorldPay, 2014 امل درم
 الدف  بوااتة اهلواتف ارمولة مدرج تت بند "اري ذل "  مال  ةم

 ةلكترونيالمسائل القانونية الرئيسية في التجارة اإل -ثالثاا  
مةةةن ال ةةةرورل هتيًةةةة بيًةةةة قايوييةةةة منااةةةبة ولاعمةةةة تشةةةي  ال قةةةة علةةةج اإليوريةةةت وت ةةةمن  -05

واملسةةتكلكيف والسةةلتات العامةةة  والت ةةاوت   املشةةارد  التااردةةةة اآلمنةةة بةةيف وروييةةلكالت ةةاعالت اإل
مد  وجول تشردعات مناابة، ف ال  عةن مسةتو  من  يث كبري من منتقة أللر  وبلد آللر 

تتبيةةز هةة   التشةةردعات وإي اذهةةا علةةج اةةو فعةةال  وتشةةري  ةةوس األويكتةةال إىل أ  مسةةتو  تةةوفر 
هةة   -ة لكوروييةجمةةاالت قايوييةة أاااةية لتعزدةز ال قةةة م التاةار  اإل ةربعةالقةواييف ذات ال ةلة م أ

اجلرميةة مكافحةة ة، ومحادةة املسةتكل ، ومحادةة ار وصةية والبيايةات، و لكوروييةقواييف املعةامالت اإل
مةن العةا    مرت   عموما  م البلدا  املتقدمة، ولكنت اري كاٍب م أاامل ألر  ك ةري  -ة لكورويياإل

  (3ول )اجلد
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  3اجلدول 

ة، موزع    ة حس    ب لكتروني    التج    ارة اإلتتص    ل باالقتص    ادات الت    ي ل    دي ا تش    ريعات نس    بة 
 )بالنسبة المةوية( 3103المنطقة، 

 
 البلدا 
 )العدل(

قةةةةواييف املعةةةةامالت 
 (٪اإللكورويية )

قةةةةةةةةةةةةةةةواييف محادةةةةةةةةةةةةةةةة 
 (٪املستكل  )

قةةةةةةةةةةةةةةةواييف محادةةةةةةةةةةةةةةةة 
ار وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 (٪والبيايات )

قةةةةةةةةواييف مكافحةةةةةةةةة 
إللكوروييةةةة اجلرميةةةة ا

(٪) 
 2262 .646 2064 .646 33 االقتصادات المتقدمة

      
      االقتصادات النامية

 3164 2266 2262 3.62 03 أفريقيا
 21 5258 0٦52 3851 08 شرا أفردقيا
 0050 5555 5555 5555 1 وال أفردقيا
 ٦٦52 21 3353 8353 ٦ مشال أفردقيا
 41 51 41 ٦1 2 جنوب أفردقيا

 3252 ٦552 2٦53 21 0٦ رب أفردقياا
      

 0.62 3663 2460 4366 32 آسيا وأوقيانيا
 21 52 21 22 4 شرا آايا

 2552 2452 8058 8058 00 جنوب اريب آايا
 ٦٦52 4454 5555 2258 1 جنوب آايا
 2853 52 3353 1052 05 ارب آايا

 2262 صفر 262 3064 03 أوقيانيا
      

ينية أمريكا الالت
 والبحر الكاريبي

22 2062 0360 3260 .26. 

 3252 3252 8252 22 8 أمردكا الواتج
 22 ٦٦52 22 8353 05 أمردكا اجلنوبية

 663. 2260 0063 .236 02 منطقة البحر الكاريبي
      

 .416 2263 0062 011 04 االقتصادات االنتقالية
 162. 0063 3463 4364 063 جميع االقتصادات

     األويكتال  ممل درا 
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 ةلكترونية والعقود اإللكترونياإلتطبيق قوانين متوافقة في مجال التوقيعات  -ألف 
 املةدفوعاتم ذلة   مبةا من الشرو  املسبقة إلجةرامل املعةامالت التااردةة علةج اإليوريةت، -03
 ا هةو هةدب قةواييف ة، وهةلكورويية، وجول تكافؤ قايو  بيف أشكال التبالل الورقية واإللكورويياإل

مةةةن البلةةةدا  الناميةةةة، قةةةواييف  015بلةةةدا ، منكةةةا  043اعتمةةةد ، ة  وبال عةةةالكوروييةةةاملعةةةامالت اإل
  قةواييف م هة ا اجملةال  ر مشاردبلدا  آل   53 (  وأعد  UNCTAD, 2015ة )لكوروييللمعامالت اإل

 اتتةةوفر عنكةة ال بلةةدا   08ة، ولكوروييةةبقةةج تسةةعة بلةةدا  ياميةةة لو  قةةواييف للمعةةامالت اإلوعليةةت، ت
مخسةةة بلةةدا  م آاةةيا وأمردكةةا الالتينيةةة ومنتقةةة بةةيف كةةا أربعةةة مةةن  ت ةةيف اعتمةةد وم بيايةةات 

الشةةرقية والواةتج أك ةر البلةدا  ختل ةةا  أفردقيةا البحةر الكةارد  قةواييف مةن هةة ا القبيةا، ت ةا بلةدا  
  عن الركب

ادري التشةردعية الةيت ويةعتكا جلنةة األمةا وقد تأثرت قواييف وةنية ك ري  م هة ا اجملةال باملعة -04
ةةن  املتحةةد  للقةةايو  التاةةا شةةأ  قةةايو  األويسةةيورال النمةةوذج  ب رل الةةدويل )األويسةةيورال(  فقةةد ا 

الوقت  وم والدة ق ائية  ٦1م أك ر من ( 0111)األويسيورال، ( 011٦ة )لكوروييالتاار  اإل
شةةأ  ىل قةةايو  األويسةةيورال النمةةوذج  بوالدةةة ق ةةائية تشةةردعات تسةةتند إ 51م يةةعت ي سةةت، و  

لولةةةة  08الوقةةةت ي سةةةت، وق عةةةت  وم ( 5115( )األويسةةةيورال، 5110ة )لكوروييةةةالتوقيعةةةات اإل
واي ةةمت  ،ة م العقةةول الدوليةةةلكوروييةةااةةت دا  ارتابةةات اإل بشةةأ علةةج ات اقيةةة األمةةا املتحةةد  

تبةز االت اقيةة إال  علةج ال ةعيد تن وال ( 5112)األويسةيورال، صد قت عليكا ات لول  أو إليكا
بعةةةض األ كةةةا  املويةةةوعية ألرجةةةت   ولكةةةن عةةةد  لول الةةةدويل، وعلةةةج الةةةدول األةةةةراب السةةةت

  مجيعكا م قوايينكا الوةنية أو لالت اقية
ات اقيةةةةةة ااةةةةةت دا   أو نموذجيةةةةةةالقةةةةةواييف الالوالدةةةةةات الق ةةةةةائية الةةةةةيت اعتمةةةةةدت ولةةةةةد   -02

 ،لكةورو مشةوركة م قوايينكةا املتعلقةة بالتعاقةد اإل ولية، عناصر  ة م العقول الدلكوروييارتابات اإل
 ،ة عةة  احلةةدول  فكةة  تتقي ةةد مببةةالأ احليةةال التكنولةةوج لكوروييةةدسةةاعد م تسةةكيا التاةةار  اإل مةةا

والتكافؤ الووي    ولكن راا التقد  ارةر   علةج صةعيد  ،ةلكوروييوعد  التمييز بيف ارتابات اإل
  ة، ت ا ثالس مسائا رئيسية قائمةلكوروييعامالت اإلملااعتمال قواييف 

 لكةةةورو عن ةةةر التوقيةةة  اإلاةةةو  ة لكوروييةةةعةةةد  قةةةواييف للمعةةةامالت اإلتتنةةةاول  ال أوال ، -0٦
تتترا إىل شرو  تعاقددة مكمة ألر ، م ةا وقةت اإلراةال واالاةتال  ومكاهنمةا،  وال (تحقز)ال

تتتةةةرا مع ةةةا  ال ي   ةةا الراةةةائا اآلليةةةة  وبامل ةةا،واإلقةةرار باالاةةةتال ، وموقةة  التةةةرب، وااةةةت دا  
، القايو  النافة ة، م ا التيار لكورويية إىل اجلوايب الدولية للتاار  اإللكوروييقواييف املعامالت اإل
ة عةة  احلةةدول  وعةةالو  علةةج ذلةة ، لكوروييةةلنةةزال م التاةةار  اإللسةةائا ارتملةةة املوهة  وا ةةد  مةةن 

 ة عةة  احلةةدول، لكةةن احل كةةالكوروييةةشةةأ  االعةةوراب بالتوقيعةةات اإلتت ةةمن عةةد  قةةواييف أ كامةةا  ب
إيةةةت دتتلةةةب وجةةةول ي ةةةا  لالعةةةوراب املتبةةةالل، وويةةة  هةةة ا الن ةةةا   إذ د تب ةةز م  ةةةاالت ك ةةةري ، ال

 ( Castellani, 2010)عملية شاقة 
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حليةال اةيما مبةدأ ا وال م تن ي  املبالأ األاااية علج ال عيد الوةين،ت اوت ثاييا ، مثة  -02
قةةةد اةةةن ت بعةةةض البلةةةدا  تشةةةردعات م جمةةةال فة  لكوروييةةةالتكنولةةةوج  م ااةةةت دا  التوقيعةةةات اإل

ة العموميةة  لكوروييةة، م ةا مرافةز امل ةاتي  اإللكوروييةتسةتند إىل التوقيعةات اإل ،التكنولوجيا تددةدا  
واجلماعةة  ،ةودنتبز ه ا، علج ابيا امل ال، علةج بعةض الةدول األع ةامل م رابتةة الةدول املسةتقل

االقت الدة لدول ارب أفردقيةا  فالةدول األع ةامل م رابتةة الةدول املسةتقلة ملز مةة ب يشةامل جكةات 
هة   ت عت  بعض القواييف،  وم معني ة بالت ددز مكمتكا إيشامل توقيعات رقمية قائمة علج الورميز 

اييف علةج قةدر أكة  مةن ملز مة  وم  ذل ، قد دكو  مثة اجتا  لوي  قو و دها التوقيعات الرقمية 
قايويةةةت ليعةةةورب  5100 عةةةا  احليةةةال التكنولةةةوج   فعلةةةج اةةةبيا امل ةةةال، عةةةد ل االتةةةال الرواةةة  م

ة م لكوروييةةات اقيةةة ااةةت دا  ارتابةةات اإلأد ةةا  ة، واعتمةةد لكوروييةةجبميةة  أشةةكال التوقيعةةات اإل
ة علةةةج أاةةاس لادةةةد وييةةلكور العقةةول الدوليةةة، الةةةيت تسةةم  بةةةاالعوراب عةة  احلةةدول بالتوقيعةةةات اإل

  تكنولوجيا  
وعةةالو  علةةج ذلةة ، قةةد تقت ةة  القةةواييف إيشةةامل اةةلتة وةنيةةة معنيةةة بالت ةةددز  ولكةةن  -08

اةيما م البلةدا   ال ،ت ةددزالاةلتات فة   دتتلبت ذل  من تكاليف بشردة وماليةة،  ما ي را  إىل
هةةة    وم فةةةور  ةودلةةةة  أهنةةةا أ يشةةةًت بعةةةد أو تكةةةو  قةةةد أ يشةةةًت م بعةةةض األ يةةةا ، ال الناميةةةة،

ة إذا وجةب تةدلا اةلتة الت ةددز الوةنيةة لكوروييةباملعةامالت اإلقايوييةا  د عور ب  ال احلاالت، قد
  وباإليةةافة إىل ذلةة ، قةةد دشةةك ا اشةةورا  ااةةت دا  هلةة   املعةةامالت القايوييةةةلتأكيةةد ال ةةال ية 

ة عائقةةا  أمةةا  إجةةرامل املعةةامالت ييةةلكورو ة واحلكومةةة اإللكوروييةةم عمليةةات التاةةار  اإلالورميةةز ي   ةةا 
علةةج اإليوريةةت  فعلةةج اةةبيا امل ةةال، قةةد مينةة  ذلةة  مقةةد م  العتةةاملات األجايةةب مةةن املشةةاركة م 

ة العمومية األجنبية لكوروييدوجد اعوراب قايو  مبرافز امل اتي  اإل   ما عروض املشوردات العامة،
  ذات ال لة

يت اعتمةةدت أ كامةةا  تسةةتند إىل الن ةةوا املو ةةد  ،  ةة  م البلةةدا  الةةوتوجةةد ت اوتةةات -01
 حلةدول  اعةالدالليةة و ة لكوروييدشك ا تددات للتاار  اإل ما اريها، أو ال الر  عن األويسيورال

قةةواييف املعةةامالت ختتلةةف بةةالتالب  لكةةورو اإل الةةيت تةةدل ماهيةةة التوقيةة عةةادري امل  فالسةةواملعلةةج 
  فقد ة لب من الدول األع امل تن ية  توجيةت م ال علج ذل  ة  و الة االتال األورويبلكورويياإل

ة، الة ل أيشةأ لكوروييلتوقيعات اإلل ةار اجلماعة األوروبية املتعلز ب EC/1999/93االتال األورويب 
ة ولةةةدمات الت ةةددز عليكةةةا لكوروييةةبالتوقيعةةةات اإل ييةةا  قايو اعورافةةةا  اإلةةةار القةةايو  الةةة ل دعةةورب 

االتةةال األورويب وفيمةةا بينكةةا  وي ةةرا  لعةةد  املواملمةةة بةةيف الةةن   ا الوةنيةةة  لالةةا الةةدول األع ةةامل م
 5104املعتمةةةد  لتن يةةة  التوجيةةةت، اعتمةةةد ال ملةةةا  األورويب وجملةةة  االتةةةال األورويب م متو /دوليةةةت 

ال قةةةة م جمةةةال  وإشةةةاعةة اراصةةةة بتحددةةةد اهلودةةةة لكوروييةةةالالئحةةةة التن يميةةةة بشةةةأ  ارةةةدمات اإل
مبةةدأ احليةةال التكنولةةوج  بتانةةب ويةة  اشةةوراةات  ة  وتتب ةةز هةة   الالئحةةةلكوروييةةت اإلاملعةةامال

شةةةروةا  لالعةةةوراب املتبةةةالل بتحددةةةد الالئحةةةة ت ةةة   كمةةةا   بعينكةةةاتكنولوجيةةةا علةةةج كةةةا تقت ةةةر تلبيت
ة م صةةة  قةةةايو  د تب ةةةز مباشةةةر  م مجيةةة  الةةةدول األع ةةةامل م االتةةةال األورويب  لكوروييةةةاهلودةةةة اإل



TD/B/C.II/EM.5/2 

GE.15-00467 12 

تعةةةورب الةةةدول األع ةةةامل فيكةةةا بةةةأيوال  إذ آلةةةر،هةةة  م ةةةال رابتةةةة أمةةةا جنةةةوب شةةةرا آاةةةيا  و الةةةة
 ( UNCTAD, 2013a)التوقيعات علج التالفكا 

وتتعلز املسألة ال ال ة باالفتقار إىل قدرات إي اذ قواييف املعةامالت اإللكوروييةة  ف ة  مع ةا  -51
لةةدول   م هةة ا اجملةةال لكوروييةةة ولةة هتا األ يةةا ، تكةةو  معرفةةة الق ةةا  واملماراةةيف باملعةةامالت اإل

اةةةةيما م البلةةةةدا   وال متيةةةةا الشةةةةركات إىل ااةةةةت دا  الواةةةةائا اإللكوروييةةةةة، ال ويتياةةةةة لةةةة ل ، قةةةةد
 النامية 

 ماية المست لكين على اإلنترنت ح -باء 
مؤاسةةةات األعمةةةال تسةةةعج محادةةةة املسةةةتكل  إىل معاجلةةةة االلةةةتالالت م التةةةوا   بةةةيف  -50

لتبيعةةةة اإليوريةةةت،  يةةةث ميكةةةن بسةةةكولة إل ةةةامل  ا   م مجيةةة  أشةةةكال التاةةةار   وي ةةةر واملسةةةتكلكيف
م  تااللةتالال  املعلومةات املكمةة عةن البةائعيف )م ةا اهلودةة واملوقة  وامل ةداقية(، تةزلال  ةد  هة 

أشةةةد عريةةةة علةةةج اإليوريةةةت أليشةةةتة ارةةةدال دكويةةةو  املسةةةتكلكو  فة  لكوروييةةة الةةةة التاةةةار  اإل
الةيت متةارس يشةاةا  مؤاسةات األعمةال قواييف محادة املستكل  أ  تسةاعد أد ةا   والاا  ومبقدور

ا  علج تويي  شرو  مماراة األعمال علج اإليوريت م إةةار والدةة ق ةائية معي نةة  إلكوروييجتاردا  
وعليةةت، ميكةةن للقةةواييف والسيااةةات واألي مةةة املتعلقةةة باملسةةتكلكيف أ  تبةةيف   قةةوا املسةةتكلكيف 

املتوقعةةةةة علةةةةج اإليوريةةةةت، وتةةةةد  مةةةةن السةةةةلوش التاةةةةارل القةةةةائا علةةةةج الاةةةةا األعمةةةةال  ومماراةةةةات
 ايت )من مةة التعةاو  والتنميةة التن يا للعلج وي  لوائ  مؤاسات األعمال والت ليا، وتساعد 

  م امليدا  االقت الل، التاردخ اري لدل(
الةةةيت تسةةتكدب املسةةةتكلكيف، لشةةركات لوراةةا أ  ثقةةةة املسةةتكل  مكمةةةة للتاةةار  اإللكوروييةةةة  -55

فةة   راةةا لردتةةة عامليةةة لتشةةردعات محادةةة املسةةتكل  دشةةري إىل ااةةتمرار افتقةةار ك ةةري مةةن البلةةدا  الناميةةة 
بلةةدا   001بةةيف (  فمةةن UNCTAD, 2015)هبةة ا اجملةةال واالقت ةةالات االيتقاليةةة إىل قةةواييف ذات صةةلة 

( تشةةةردعات يتقةةةايلا اقت ةةةالذا  أو دا  ياميةةةا  بلةةة 2٦بلةةةدا  )مةةةن بينكةةةا  11تتةةةوفر بيايةةةات بشةةةأهنا، اعتمةةةد 
بلةدا ، ومة   23تع  ر احل ول علج بيايات عةن اةو قد حلمادة املستكل  تتعلز بالتاار  اإللكورويية  و 

 تعاج مسألة محادة املستكل  علج اإليوريت ب ور  كاملة     دشري إىل أهنا ما ذل ، مثة
يسةبة وية  تشةردعات حلمادةة املسةتكل  م أفردقيةا  وفيما دتعلةز باأل ةا  اإلقليميةة، فة   -53

مثاييةةة عشةر بلةةدا  أفردقيةا  فقةل اعتمةةدت قةواييف مةةن هة ا القبيةةا  كنةاش من   ةة بشةكا لةةاا  ف
املنتقةةةة العشةةةردن هةةة   بلةةةدا  مةةةن بلةةةدا   0٦ويةةة   إذ أمردكةةةا الالتينيةةةة،منتقةةةة نسةةةبة م الوترت ةةة  

واالبيةةة  أوقياييةةاشةةردعات محادةةة املسةتكل  م تتةوفر بيايةةات عةةن  الةة ت وال تشةردعات ذات صةةلة 
  يتقاليةاالاالقت الات 

  وعةةةةلليةةةةا  املشةةةةوردات   ةةةةاليتومةةةةن املكةةةةا يةةةةما  محادةةةةة املتسةةةةوقيف علةةةةج اإليوريةةةةت م  -54
كةةا بلةةد األ كةةا  ذات ال ةةلة الةةيت دعتمةةد هبةةا  تردقةةة الالت اوتةةات  م شةةك ا حلةةدول  وميكةةن أ  تا

واجبةةةةات حلةةةةدول  وقةةةةد تت ةةةةا هةةةة   الت اوتةةةةات  قةةةةوا و   اعةةةةردةةةةة ملعةةةةامالت التاااعائقةةةةا  أمةةةةا  
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، وباأل كا  والشرو  الةيت ت عتة  مقبولةة، وصةوال  إىل االلتزامةات ومؤاسات األعمالاملستكلكيف 
  وآليات االيت اب الدولية ال عالة ،باإلف اح

أ  تعمةةةةا م ف ةةةة  االتةةةةال األورويب، علةةةةج اةةةةبيا امل ةةةةال، دتعةةةةيف  علةةةةج املشةةةةارد  التااردةةةةة  -52
جمموعة خمتل ة مةن القواعةد الوةنيةة لةد  مماراةة النشةا  التاةارل عة  احلةدول  وبالتةايل،  58 إةار

عليكا أ  تدل األ كا  م القواييف الساردة م بلدا  معي نة، وأ  تتحما التكاليف املرتبتةة بالورمجةة 
عقيةد وعةد  الويةوح القةايو   ف ة  واملشور  القايويية وتكييف العقول  ودزدد ذل  من التكاليف والت

م املائةةة مةةن  44عةةن التاةةار  علةةج اإليوريةةت عةة  احلةةدول، أفةةال  5100 عةةا  أ جةةرل مااتق ةةامل 
أثناها عن الشرامل مةن بلةد آلةر م االتةال األورويب  وقةال قد املستكلكيف أ  عد  ويوح  قوقكا 

الشةرامل علةج اإليوريةت مةن بلةد آلةر  إهنةا قةد د كةرو  م االاتق ةاملث لث املستكلكيف ال دن مشلكا 
م املائةةة فقةةل د قةةد مو  علةةج ذلةة   2م االتةةال األورويب إذا ة بتقةةت قواعةةد أوروبيةةة مو ةةد ، ولكةةن 

(  ولت ةةةةودب هةةةة ا الويةةةة ، اقور ةةةةت امل ويةةةةية األوروبيةةةةة European Commission, 2011بال عةةةةا )
امالت التااردةةةة عةةة  احلةةةدول م السةةةوا قايويةةةا  أوروبيةةةا  مو ةةةدا  بشةةةأ  البيةةة  مةةةن أجةةةا تسةةةكيا املعةةة

لتاار ليار بي  منتااهتا للمواةنيف م لولةة ع ةو ألةر  وفةز جمموعةة لالقايو   ودتي   (0)املو د 
وا ةةد  مةةن القواعةةد الناومةةة لقةةواييف العقةةول، تكةةو  بةةددال  متا ةةا  إىل جايةةب قةةواييف العقةةول الوةنيةةة  

 ،احلةدول م أل مكةا  م االتةال األورويب أ  رتةاروا ودكو  مبقدور األةةراب م أل عقةد  بيةٍ  عة 
 األورويب املو د املبيعات مبوجب ات اا صرد ، تتبيز قايو  

 فعةاال   ا  عة  احلةدول حلمادةة املسةتكل  تةددا  آلةر، ودتتلةب تعاويةالقةايو  ودشك ا إي ةاذ  -5٦
نية آليات وشبكات شبت وقد أيشأت بعض السلتات الوة  (5)بيف وكاالت إي اذ القايو  الوةنية

علةةةج اةةةبيا امل ةةةال، مت  ةةةا الشةةةبكة و رمسيةةةة للتعةةةاو  لتكةةةو  قنةةةوات ايااةةةية اةةةري قايوييةةةة للتعةةةاو   
مةن السةلتات العامةة املعني ةة ب ي ةاذ قةواييف مماراةة  شةبكة   الدولية حلمادة املستكل  وإي ةاذ القةايو 

 بلةةةدا  ومن مةةةة، 2٦ ةةةودتكا التاةةةار  العاللةةةة واريهةةةا مةةةن أيشةةةتة محادةةةة املسةةةتكل ، وت ةةةا م ع
 وت ةةودبهةةدفكا الرئيسةة  م تددةةد التةةرا الك يلةةة مبنةة   ودتم ةةا  (3)بلةةدا  ياميةةا   54م ذلةة   مبةةا

 املماراات التسودقية ارالعة م اياا لويل 
املوقةة  الشةةبك  الشةةبكة الدوليةةة حلمادةةة املسةةتكل  وإي ةةاذ القةةايو  مبةةالر  ةلقةةت وقةةد أ -52
"econsumer.gov" ة  ودةدعو املوقة  لكوروييةة إىل تعزدز محادة املسةتكل  وثقتةت م التاةار  اإلاهلالف

 و ة   (http://www.econsumer.govتقدمي الشكاو  علج اإليوريت م موق  وا ةد )إىل األفرال 

__________ 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;ELX_SESSIONID= 9kq3JrXbمتا ة م العنوا  التايلم (0)

6922fTl6wCNCyJTyMZn3N6p8lYymnk4b9G32fR21QJhQ!715408534?uri=CELEX:52011DC06

 ( 5102كايو  ال ا /دنادر   2م  اة ل  عليكا) 36
ه ا ما أك د  مندوبو  عةن رابتةة أمةا جنةوب شةرا آاةيا وعةن أمردكةا الالتينيةة م اةياا املسةاعد  الةيت دقةد مكا  (5)

  (UNCTAD, 2013a)األويكتال؛ اي ر، علج ابيا امل ال، 
 (   5102كايو  ال ا /دنادر   2م  اة ل  عليت) /https://icpen.orgاي رم  (3)

https://icpen.org/
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، 5103 عةا  وم التة وةنية، ه  أد ا  أع امل م الشبكة  31، يم ت املبالر  5104 عا 
  (4)حلدول  اعباملعامالت التااردة ك ري منكا   دتعلز شكو  53 432املبالر  تلقج موق  

ة )املبةةةةةالأ لكوروييةةةةةوتة ع ةةةةةد  املبةةةةةالأ التوجيكيةةةةةة حلمادةةةةةة املسةةةةةتكل  م إةةةةةةار التاةةةةةار  اإل -58
( اإلةار املرجع  الةدويل OECD, 2000التوجيكية ملن مة التعاو  والتنمية م امليدا  االقت الل( )

إلراج هةة  كيف علةةج اإليوريةةت، وهةة  قيةةد املراجعةةة  والاادةةة مةةن املراجعةةة الرئيسةة  حلمادةةة املسةةتكل
م عدل  املستكلكيف لشركات اليت تستكدبلة لكورويياملبالأ السياااتية ذات ال لة بالتاار  اإل

ةدَّس  وبينمةا  0111 عةا  من قواييف من مة التعاو  والتنمية م امليدا  االقت الل املعتم د  م ت 
أهنا تتاج بعض البلدا  النامية  دن مة، قد جتاملالتوجيكية ل احل الدول األع امل م  ه   املبالأ

 تواها لينااب ا تياجاهتا ارلية تكييف لإىل 
وعلةةج ال ةةعيد العةةامل ، جتةةرل األمةةا املتحةةد  أد ةةا  مشةةاورات بشةةأ  تنقةةي  مبةةالأ األمةةا  -51

م يةةةةومل تتةةةةورات السةةةةوا والتتةةةةورات  (UNCTAD, 2001)املتحةةةةد  التوجيكيةةةةة حلمادةةةةة املسةةةةتكل  
املشةةاورات إىل الوقةةوب علةةج هةة   فيكةةا تلةة  املت ةةلة بالتاةةار  اإللكوروييةةة  وهتةةدب  مبةةا التن يميةةة،

  ومةةن 510٦ عةةا  ا تياجةةات البلةةدا  الناميةةة  وقةةد تكةةو  املبةةالأ التوجيكيةةة املنقحةةة متا ةةة  لةةول
تقةةا  عةةن ي ريهتةةا م  ال م احلمادةةة ال عالةةة الةةيتدلةة  مةةا املوايةةي  البةةار   الةةيت يوقشةةت أثنةةامل املشةةاورات

، و قةوا وواجبةات املسةتكلكيف ومؤاسةات األعمةال، واملسةتكلكو  دةةاةائر األشةكال التاار إةار 
املعريو  لل تةر، ومن ةات اهلواتةف ارمولةة، والةدف ، والتةرا البددلةة م  ةا املنا عةات، وت قيةف 

 وصةةية، والقةةايو  السةةارل والوالدةةة الق ةةائية، والتعةةاو  املسةةتكلكيف وتةةوعيتكا، ومحادةةة البيايةةات وار
 ال نائ  واإلقليم  والدويل 

 حماية البيانات والخصوصية على اإلنترنتتأمين  -جيم 
مةةن  زمل كبةةريجلةةالقةةو  الدافعةةة م االقت ةةال الرقمةة  العةةامل ، أصةةبحت البيايةةات الش  ةةية  -31

مة  علةج النشا  التاارل ع  اإليوريت  فكا دو ، ت بث  كم يات هائلة من املعلومات وت     وجت 
هةةةةة   البيًةةةةةة، دةةةةة   أمةةةةةن  وم اإليوريةةةةةت، ب  ةةةةةا التحسةةةةةينات م قةةةةةو  احلوااةةةةةيب واالت ةةةةةاالت 

للحكومةةات واملشةةارد  التااردةةة واملسةةتكلكيف علةةج السةةوامل   ملعلومةةات بوصةة ت م ةةدر قلةةز متزادةةدا
والعةةةدل املتزادةةةد مةةةن عمليةةةات  ،مل تل ةةةةة ةةةر  ارةةةدمات السةةةحابية م الوالدةةةات الق ةةةائية ا    وت ةةة

ومةن املمكةن (  UNCTAD, 2013b)إىل ااةتاابات ايااةاتية منااةبة  احلاجةة   ،الةوراا البيايةات
هةة   الشةةوااا يتياةةة تلةةيالت "البيايةةات ال ةة مة" الةةيت هتةةدب إىل فكةةا اةةلوش تتزادةةد  ةةد  أ  

 من أجا تقيز األرباح التااردة  املستكلكيف والتأثري فيت
 5 011عةةةةن  5103 عةةةةا  ووفقةةةةا  أل ةةةةد امل ةةةةالر،  ال عةةةةدل احلةةةةوالس املبلةةةة  عنكةةةةا م -30

 ( Risk Based Security, 2014)مليةو  اةاا  855   ةالس، ك شةف مةةن لالهلةا عم ةا دقةةد ر ب
__________ 

 ال ةةةةةةةةا / كةةةةةةةةايو   2م  اة لةةةةةةةة  عليةةةةةةةةت) http://www.econsumer.gov/english/resources/trends.shtmاي ةةةةةةةةرم  (4)
 (   5102 دنادر

http://www.econsumer.gov/english/resources/trends.shtm
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ا مةةرور مشةة ر  ورقةة مسةةتكل  وكلمةةة ااةةا وهودةةةمليةةو   025 ةةالس رئيسةة ، ك شةةف عةةن  وم
مةن املعلومةات املت ةلة بتلبةات املسةتكلكيف  وكةا  قتةال ائتمةا ، واريهةا  أو ل ا مباشر بتاقة

 م املائةةةةة(  ويةةةةت  01م املائةةةةة مةةةةن احلةةةةوالس، تليةةةةت احلكومةةةةات ) 23كدب م سةةةةتاألعمةةةةال امل
ومةةن  يةةث األ ةةا    (2)لبيايةةاتلم املائةةة مةةن احلةةوالس عةةن عمليةةات الةةوراا  ٦1دقةةرب مةةن  مةةا

 ي ةةةةيبكاكةةةةا   إذ ااةةةةتكدافا  علةةةةج اإلةةةةةالا، اجلارافيةةةةة، كايةةةةت الوالدةةةةات املتحةةةةد  أك ةةةةر البلةةةةدا 
دقرب من ي ف احلاالت املعروفة  وكا  أك ر أيوال البيايات املكشوفة كلمات املرور واألمسامل  ما

 وأمسامل املست دميف  لكورو وال دد اإل
، بلة  عةدل البلةدا  الةيت ويةعت تشةردعات ل ةما  محادةة 5104و   تشردن ال ا /يوفم   -35

بلةدا  ياميةا   34 (  وكةا UNCTAD, 2015منكا بلةدا  ياميةة( ) ٦2بلدا  ) 012ار وصية البيايات و 
ه ا اجملال، دتشابت مستو  اعتمةال القةواييف بةيف  وم آلر قد وي  مشارد  قواييف م ايت ار أ  ت سن  

 م املائة  41إ  يسبة البلدا  اليت ويعت قواييف تقا  عن  إذ آايا وأفردقيا،
يمايات  وتوفريللشركات أد ا  اعتمال ايااات للح اظ علج أمن املعلومات، ودنبا   -33

حةةوالس املتعلقةةة بةةأمن البيايةةات، ف ةةال  عةةن جتنةةب مماراةةات لتقنيةةة، وويةة  لتةةل لالاةةتاابة ل
  وي ةرا  حلداثةة عكةد قةواييف محادةة ار وصةية والبيايةات م اري العاللةالاا واردال واملماراات 

ة علج او ااتباق  مماراات ف ةلج لكوروييرامل، اعتمدت شركات التاار  اإلأفردقيا جنويب ال ح
(  و يث د عب يما  محادة ار وصية واملستكل  ي را  لتبيعة 0)اإلةار لولية ومعادري أمنية 

 ةةةوذج ارتةةةو ، قةةةد وتةةةاج مقةةةدمو ارةةةدمات إىل اختةةةاذ تةةةدابري إيةةةافية لتوعيةةةة املشةةةوردن والبةةةائعيف 
 ليات الاا ومحادة أي سكا منكا عمبكي ية اكتشاب 

__________ 

دشةةةري "الةةةوراا البيايةةةات" هنةةةا إىل الوصةةةول )املراةةةوب فيةةةت أو اةةةري املراةةةوب فيةةةت( إىل  ااةةةوب واالة ةةةالل علةةةج  (2)
بيايةةات أو يسةة كا أو إيشةةائكا )مةة  تةةرش أثةةر( لو  وجةةول ييةةة بتةةدمري البيايةةات أو اإليةةرار باحلااةةوب علةةج اةةو 

 لبيث 
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 0اإلطار  
 بيانات والخصوصية في شرق أفريقيااستجابات الشركات لمسائل حماية ال

عمليةةةةات ة الناشةةةًة م أفردقيةةةةا جنةةةةويب ال ةةةحرامل، اقت ةةةةرت لكوروييةةةةم إةةةةار التاةةةةار  اإل 
تعلةةةز علةةةج عمليةةةات اةةةا اةةةري مت ةةةلة باإليوريةةةت ت ،  ةةة  اآل ،البيايةةةات إىل  ةةةد بعيةةةد الةةةوراا

وقعةةت  ةةوالس ااةةت  دمت فيكةةا أجكةةز  قةةد   و اإللكوروييةةة بةةأجكز  ال ةةراب اآليل وأجكةةز  الةةدف 
هةة  مسةة  البيايةةات لتسةةايا ت اصةةيا بتاقةةات الةةدف   كمةةا تقةة   ةةوالس اةةا علةةج اإليوريةةت، و 

ويةعت عليةت، عةدل املسةتكلكيف عةن ةردةز اإليوريةت  و تزادةد مة  مرش حة لاليتشةار ب ةور  أواة  
 ة آليات للتعاما م  لتر الاا إلكوروييردة عد  أاواا جتا

"، وهةةو موقةة  لاعاليةةات املبو بةةة علةةج اإليوريةةت دعمةةا م كينيةةا وبلةةدا  ألةةر   OLXفموقةة  " 
ك ةةةري ، دتقيةةةد مببةةةالأ يةةةما  أمةةةن ار وصةةةية فيمةةةا دتعلةةةز باإللتةةةار، وااللتيةةةار، ويقةةةا البيايةةةةات، 

املوقةة  م بنةةول اردمةةة ةردقةةة مجةة  البيايةةات  واألمةةن، واةةالمة البيايةةات، والوصةةول، واإلي ةةاذ  ودويةة 
وااةةةت دامكا وتبالهلةةةا، ف ةةةال  عةةةن أيةةةت دبةةةيف التةةةدابري املت ةةة   حلمادةةةة بيايةةةات األفةةةرال  وم  الةةةة اشةةةتبت 
املست دمو  م  دوس ايتكاش ر وصيتكا أو تعر يكا لل تر بتردقة ألر ، دشةاعكا املوقة  علةج 

 بالغ عن املسائا القايويية" التابعة للموق  اإلبالغ عن ذل  باات دا  "ااتمار  اإل
" فكةةة  بوابةةةة للةةةدف  اإللكةةةورو  تقةةةد   لةةةدماهتا ملةةةا دزدةةةد 3G Direct Payوأمةةةا شةةةركة " 

من شركات الس ر وتن يا الر الت م مجية  أاةامل شةرا أفردقيةا  وتتعامةا الشةركة مة   311 عن
كة  تتعامةا مة  بيايةات  سااةة م مسألة األمن تعاما امل ةرب  وألهنةا تعةاج بتاقةات الةدف ، ف

البتاقات ميكةن ااةت دامكا إذا ا ةرقت لسةدال لفعةات بااةت دا  البتاقةة لو  موافقةة صةا بكا  
" جمموعةةة مةةن ار ةةائص األمنيةةة لتشةة ري 3G Direct Payوللت  يةةف مةةن هةة ا ارتةةر، ةب قةةت "

عادري أمن البيايات م قتةال البيايات ومحادتكا من "البدادة للنكادة"، امت اال  للمستو  األول من م
بتاقات الدف   كما ترصد الشركة ااتباقيا  اجتاهات اات دا  البتاقات لكشف لةاوالت الاةا 

 والت  يف من لتر  دوثكا 
وهةة  لدمةة إعاليةات مبوبةةة  -" Zoom Tanzaniaوتلتةز  ايااةة محادةة ار وصةةية م " 

القةايو ، وجةب "إال  إذا أ لز مةت بة ل  مب بأال تتبالل علةج اإلةةالا املعلومةات الش  ةية - أفقية
أو بةة ذ  صةةرد  مةةن املسةةت د "  ودقةةو   ةةوذج عمةةا الشةةركة علةةج تشةةاي  ارتةةو  الةة ل د نشةةًت 
املسةةةت دمو ، ومةةةن  م بيةةة  مسةةةا ات إعالييةةةة مةةةن لةةةالل شةةةبكة لالليةةةة، مةةةا ميك نكةةةا مةةةن يشةةةر 

 اإلعاليات للمست دميف من لو  اإليرار مبعلوماهتا الش  ية 
  UNCTAD, 2015 درم امل 

 
وتة ع ةةةد  املبةةةالأ التوجيكيةةةة ملن مةةةة التعةةةاو  والتنميةةةة م امليةةةدا  االقت ةةةالل، وتوجيكةةةةات  -34

االتةةةال األورويب حلمادةةةة البيايةةةات، وإةةةةار محادةةةة ار وصةةةية التةةةاب  ملنتةةةد  آاةةةيا وارةةةيل اهلةةةالأ 
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ة م محادةة ار وصةية والبيايةات  للتعاو  االقت ةالل، األةةر  املرجعيةة الدوليةة الرئيسةية املسةت دم
وراةةا االت ةةاا الوااةة  النتةةاا علةةج املبةةالأ األاااةةية، فةة   تتبيقكةةا ال و ةةج بتوافةةز م اآلرامل  

ا الشةاملة( بامل ةا علةج ي   ةا معاجلةة البيايةات وتنتبز بعض ي   ةا محادةة البيايةات )مةا دسةمج الةن    
الش  ةةية  وتتب ةةز ي   ةةا ألةةر  قواعةةد  خمتل ةةة علةةج قتاعةةات )م ةةا، القتةةال ال ةةح (، أو علةةج 

، البيايةةات م ةةاأيةةوال مةةن كيايةةات معاجلةةة البيايةةات )م ةةا، السةةلتات العامةةة(، أو فًةةات بيايةةات )
 ر  ل وابل تن يمية عن األة ال(  وم ه   احلاالت، ال خت   قتاعات أل

جةةةراملات اإلي ةةةاذ الةةةيت ور ككةةةا   ا الةةةيت تعمةةةا أاااةةةا  عةةةن ةردةةةز إوميكةةةن التمييةةةز بةةةيف الةةةن   -32
األفرال، أو اجلماعات اليت مت  لكا، والن   ا اليت متن  صال يات اإلي اذ لسلتة إشرافية مت   ة 

احلاجةةةة إىل وتتةةةرح ية  متةةةارس رقابةةةة مسةةةتمر  علةةةج اةةةلوش اجلكةةةات الةةةيت تعةةةاج البيايةةةات الش  ةةة
 ا  أما   كومات البلدا  النامية إيشامل وكاالت تن يمية تددا  إيافي

 ةلكترونيمكافحة الجريمة اإل -دال 
ؤثر دا  علج مجي  مستودات التنمية، وتة م در قلز متزادد للبللكوروييتشك ا اجلرمية اإل -3٦

ليةات الاةا علةج اإليوريةت ةسةائر ، تسةببت عم5105م كا من املشوردن والبائعيف  ف   عا  
(  وم أوروبةةةةا، كايةةةةت CyberSource, 2013)إدةةةةرالات املةةةةور لدن  مةةةةنبليةةةةو  لوالر  352تقةةةةدَّر بةةةةة 

تتعلةز  ،الةيت أبلاةت عنكةا الشةبكة األوروبيةة ملراكةز محادةة املسةتكل األك ر شةيوعا ، أشكال الاا 
املزد ةة  ومةن القوااةا السةل  لج اإليوريةت و باملواق  الشبكية اال تيالية وبي  السيارات املستعملة ع

 هيةد  الة من أو اةل  إارامل املستكلكيف عن ةردز اإلعال  عةن الاا ه  ، املشوركة بيف أشكال 
 الت قيمةةة املبةةال  التحةةودالت املاليةةة  وقةةد محتةةاليف فكةةو جماييةةة، وأمةةا أاةةلوب الةةدف  امل  ةةا لل

ت ةةا   ف ةة  أمردكةةا الالتينيةةة، علةةج اةةبيا امل ةةال، كبةةري  م البلةةدا  الناميةةة دةةال   الاا املرتبتةةة بةة
كل  ةةت   ، بينمةةا(٦)مليةةو  لوالر 431مةةا جمموعةةت إىل ة لكوروييةة ةةاالت الاةةا م التاةةار  اإلمبةةال  

مليةةو   3٦قةةد ر بةة ة م أفردقيةا االقت ةةال الكيةين والنياةةريل واجلنةوب أفردقةة  مةا دلكوروييةةاجلرميةة اإل
 International Data Group)، علةةج التةةوايل يةةو  لوالرمل 223مليةةو  لوالر، و 511و لوالر،

Connect, 2012 ) 
وتسةةل ل هةة   احلةةوالس ال ةةومل علةةج التحةةددات الةةيت تواجةةت املسةةتكلكيف علةةج اإليوريةةت   -32

منة  اةنوات عددةد ، فة   ااةت دامكا ت رتكةب وم  يف أ  بعةض اجلةرائا املرتكبةة علةج اإليوريةت 
والنتةةةةاا اجلاةةةةرام  إذ ميكةةةةن جملةةةةر  أ  درتكةةةةب جةةةةرائا اتسةةةة  بسةةةةرعة مةةةةن  يةةةةث عةةةةدل احلةةةةوالس 

لو  أ  داةالر منزلةت  فعلةج اةبيا امل ةال،  ة  مةن ة يةد عةد  أشة اا م بلةدا  ك ةري  إلكورويي
ومةةةزولل  ،تودةةةا ات ةةةاالهتا عةةةن ةردةةةز شةةةركات اهلةةةاتف ارليةةةة لكةةةورو ميكةةةن جملرمةةة  ال  ةةةامل اإل

يةةةت، والشةةةبكات الالاةةةلكية والسةةةاتلية، لدمةةةة االت ةةةاالت ارارجيةةةة، ومقةةةدم  لةةةدمات اإليور 
__________ 

-http://prensa.lacnic.net/news/en/feb2014_en/study-on-cybercrime-in-the-lac-region-eم اي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر (٦)

commerce-fraud-doubles (5102كايو  ال ا /دنادر   2م  اة ل  عليت ) 
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أ  ميةةر وا مةةن لةةالل  وااةةيب خمتل ةةة م بلةةدا  متعةةدل  قبةةا اهلاةةو  علةةج ي ةةا  معةةيف    كاوميكةةن
 ال ل ارت كب فيت العما اإلجرام  وميكن     األللة م  ااوب م بلد اري البلد 

رمولةة ة واهلواتةف اكوروييةلة احلوااةيب ارمولةة واأللةواح اإللكوروييةوتستكدب اجلرائا اإل -38
التاةةار عةة  اهلواتةةف دتكب ةةد  ،مةةن بةةيف مجيةة  فًةةات التاةةار تقةةاردر بةةأ وشةةبكات بأكملكةةا  وت يةةد 

(  LexisNexis, 2013)كنسبة مًودة من اإلدةرالات يتياةة عمليةات الاةا األك   ارمولة ارسائر 
واتةف ارمولةة ألا  رئيسةية اهلتسةت د  ،  يةث ب ة ة لاصةة لبلةدا  الناميةةالتحدل اه ا وتواجت 

ة والةةةةةدفعات ذات ال ةةةةةلة  وعةةةةةالو  علةةةةةج ذلةةةةة ، دسةةةةةت د  جمرمةةةةةو ال  ةةةةةامل لكوروييةةةةةللتاةةةةةار  اإل
ترالة  السةةلتات  -م املقةا  األول  -ألاةباب منكةا البلةدا  الناميةة علةج اةو متزادةةد  لكةورو اإل

ة لكوروييةةللاةةرائا اإل إ ةةد  الدرااةةات، فةة   املواقةة  الرئيسةةية ارمسةةة سةةب م إي ةةاذ القةةايو   و 
  ( Time, 2014)ه  أوال  االتال الروا ، تليت ال يف وال ا دا ويياريدا وفييت يا  

ومثةةةةة تسةةةةارل م وتةةةةري  اةةةةن  قةةةةواييف مكافحةةةةة اجلرميةةةةة اإللكوروييةةةةة  و ةةةة  تشةةةةردن ال ةةةةا /  -31
لبلةدا  الناميةة بلةدا  مةن ا 85بلةدا  )منكةا  002، ا ن ت تشردعات مةن هة ا القبيةا م 5104 يوفم 

بلةةةةةةدا  م صةةةةةةدل إعةةةةةةدال مشةةةةةةرول قةةةةةةايو  مةةةةةةن هةةةةةة ا القبيةةةةةةا  5٦واالقت ةةةةةةالات االيتقاليةةةةةةة(، وكةةةةةةا  
(UNCTAD, 2015 وم  ذل ، افتقةر أك ةر مةن  )بلةدا  لتشةردعات ملكافحةة اجلرميةة اإللكوروييةة   31

اييف ملكافحةةةة وت عةةةد  أفردقيةةةا املنتقةةةة الةةةيت ت ةةةا أكةةة  عةةةدل مةةةن البلةةةدا  الةةةيت   تعتمةةةد إىل اآل  قةةةو 
 اإللكورويية  اجلرمية
( بوصةةة كا أهةةةا صةةة  5110ة )لكوروييةةةوتةةة   ات اقيةةةة جملةةة  أوروبةةةا املتعلقةةةة باجلرميةةةة اإل -41

منةةاةز ياميةةة ك ةةري  مةةن لةةالل قةةواييف منكةةا قةةايو  اجمللةة   لويل م هةة ا اجملةةال  وقةةد  ةة ت  ةة و
وات اقيةة االتةال  (،5115ااةوب )منولث النمةوذج  املتعلةز باجلرميةة احلااةوبية واملت ةلة باحلو الك

   الةيت اعت مةدت م  زدةرا / ،ومحادةة البيايةات الش  ةية لكةورو قة بةأمن ال  ةامل اإللعاألفردق  املت
  (2)اأوروبمستو    ومثة مبالرات أد ا  علج 5104دوييت 
اةةية عةةد ، مةةن بينكةةا االفتقةةار إىل القةةدرات والب ةةب األاا مسةةائاوتواجةةت البلةةدا  الناميةةة  -40

ة مشةةةةاكا عةةةةابر  لكوروييةةةةة  ومت  ةةةةا اجلةةةةرائا اإللكوروييةةةةلالاةةةةتاابة ب عاليةةةةة للكامةةةةات اإلالال مةةةةة 
  ف مةة  اجةة إىل بة ل جكةول لاصةة م عيد ل اإلي اذ والوالدة الق ةائيةمعقد  علج صو للحدول 

ب التةةوارأ احلااةةوبية  ودكتسةةوم تعزدةةز قةةدرات أفرقةةة االاةةتاابة حلةةاالت  ،جمةةال إي ةةاذ القةةايو 
يًةةة أعمةةال آمنةةة تعةةز  م هةة ا السةةياا، إذ إهنمةةا دكيًةةا  ببالاةةة   أمهيةةة تنسةةيز والتعةةاو  الةةدولياال

ك ةةةامل  مةةةن أجةةةا لبلةةةدا  ال رصةةةة للةةةرل بسةةةرعة و دتةةةي  لاةةةرعة االاةةةتاابة وتبةةةالل املعلومةةةات، مةةةا 
 ة لكوروييمكافحة اجلرمية اإل

__________ 

 05ا  األورويب وجملةةةةة  أوروبةةةةةةا املةةةةةةؤر  عةةةةةةن ال ملةةةةةة ال ةةةةةالر EU/2013/40 التوجيةةةةةةت(، و 5115) OECDاي ةةةةةر  (2)
-http://eurم العنةةةوا  التةةةايلم  وهةةةو متةةةاحعلةةةج ي   ةةةا املعلومةةةات،  باالعتةةةداملات املتعلةةةز 5103آب/أاسةةةت  

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0040&amp;from=EN (اة لةةةةةة  عليةةةةةةت 
 ( 5102كايو  ال ا /دنادر   8م 



TD/B/C.II/EM.5/2 

19 GE.15-00467 

 مثلة مختارة ألفضل الممارسات على الصعيد اإلقليميأ -هاء 
أ ةةةةر ت املنةةةةاةز الناميةةةةة علةةةةج الةةةةتالب مسةةةةتودات ي ةةةة  تشةةةةردعاهتا م جمةةةةال ال  ةةةةامل  -45
األم لةة من ت   دية ك   خمتل ة  و باتبال  لكورو م إعدال قواييف ال  امل اإل كبريا  تقد ما    لكورو اإل

يمةةا بةةيف  دةةال  التنسةةيز والتعةةاو  فتتلةةب د لكةةورو تشةةردعات ال  ةةامل اإللالتاليةةة أ  التتةةور املتزادةةد 
إقامةةة  ةةوار يةةرور  السةةلتات التن يمية/القايوييةةة علةةج ال ةةعيددن الةةوةين واإلقليمةة ، إيةةافة إىل 

 ان  التشردعات وإي اذها بنااح وثيز بيف القتاعيف العا  واراا من أجا 
فقةةد ااةةت الت رابتةةة أمةةا جنةةوب شةةرا آاةةيا، واتةةال شةةرا أفردقيةةا، ومجاعةةات إقليميةةة  -43

ة وإصةةةةالح لكوروييةةةالالتينيةةةة مجيعكةةةةا مةةةن بريةةةام  األويكتةةةال لتعزدةةةةز التاةةةار  اإلخمتل ةةةة م أمردكةةةا 
علج مر السنيف مةن  الةة كةا  فيكةا البعةد القةايو  القت ةال املعلومةات، مبةا م  ايتقلتو  ،القواييف

ة، جمةةةةةاال  جددةةةةةدا ، إىل  الةةةةةة أصةةةةةب  فيكةةةةةا ب عةةةةةد تكنولوجيةةةةةا لكوروييةةةةةذلةةةةة  تشةةةةةردعات التاةةةةةار  اإل
ت االت مدجما  م السيااات اإل ائيةة، ت ةحبت األةةر القايوييةة والتن يميةة الال مةة املعلومات واال

الةةيت تة ع ةةد  وفقةةا  للمعةةادري واملماراةةات الدوليةةة  وقةةد عةةزا املسةةت يدو  مةةن ال يةةام  هةة ا التحةةول إىل 
محةةالت التوعيةةة والتةةدردب م جمةةال بنةةامل القةةدرات، إىل جايةةب اجلكةةول املتواصةةلة مةةن أجةةا رصةةد 

 (( 5100رتت اربري  بالسوردريل )لية اإلصالح )اي ر التقييا ارارج  ال ل أجعم
إةةةارا   5114وكايةةت منتقةةة رابتةةة أمةةا جنةةوب شةةرا آاةةيا أول منتقةةة ياميةةة ت ةة  م عةةا   -44

قايوييا  للتاار  اإللكورويية متسقا  بيف مجي  الوالدات الق ائية  وأعةد ت الرابتةة مبةالأ توجيكيةة لوية  
ومبةةالأ مشةةوركة لبنيةةة أاااةةية قايوييةةة للتاةةار  اإللكوروييةةة تةةدعا أهةةداب الرابتةةة علةةج صةةعيد أهةةداب 

تقيةةز التكامةةا االقت ةةالل اإلقليمةة ، مةةن لةةالل مبةةالرات خمتل ةةة ترمةة  إىل تعزدةةز النمةةو االقت ةةالل، 
جتمةاع   يث تكةو  تكنولوجيةا املعلومةات واالت ةاالت عةامال  متكينيةا  أاااةيا  م عمليةة التكامةا اال

واالقت ةةةةالل م منتقةةةةة الرابتةةةةة  وقةةةةد اةةةةاها م تيسةةةةري التقةةةةد  ارةةةةر   مشةةةةرول  مشةةةةورش بةةةةيف الوكالةةةةة 
األاةةةورالية للتنميةةةة الدوليةةةة والرابتةةةة، ي  تمةةةت م إةةةةار  اجتماعةةةات منت مةةةة بةةةيف مم لةةة  الرابتةةةة ملناقشةةةة 

دةة الو الدميقراةيةة الشةعبية م األرييات املشوركة من أجا املواملمةة  واةاعد األويكتةال كمبولدةا ومجكور 
إعدال تشردعاهتما  وااتعرض األويكتةال أد ةا   الةة جكةول مواملمةة قةواييف التاةار  اإللكوروييةة م رابتةة 

(  وم إةةةةةار التوصةةةةيات، UNCTAD, 2013a) 5103و 5118أمةةةةا جنةةةةوب شةةةةرا آاةةةةيا م عةةةةام   
والدةةة الق ةةةائية عةةة  احلةةدول مةةةن أجةةةا ش ةةا عت الرابتةةةة علةةج تعزدةةةز جكةةةول مواملمةةة املسةةةائا املتعلقةةةة بال

 تسيف التعاو  فيما بيف اجلكات التن يمية ووكاالت إي اذ القايو  احلكومية 
عملية اإلي اذ ع  احلدول أك ر االاة عا فمواملمة املعامالت ع  الوالدات الق ائية جت -42

تبةةةالل املعةةةوراب االب ةةةما   ،ةلكوروييةةةم عةةةدل مةةةن اجملةةةاالت م ةةةا )أ( االعةةةوراب بالتوقيعةةةات اإل
ات ةةاا عقةةد و)ب( محادةةة املسةةتكل ، مبةةا م ذلةة   ،(8)ةإلكوروييةةباملعةةامالت الةةيت تمةةا توقيعةةات 

ألوات مالئمةةةة للتحقيةةةز كم لةةةت بةةةيف اجلكةةةات التن يميةةةة م جمةةةال محادةةةة املسةةةتكل  م كةةةا بلةةةد، ت
مةةا قةةد دشةةك ا لتةةو  واإل الةةة، واملشةةاركة م الشةةبكة الدوليةةة حلمادةةة املسةةتكل  وإي ةةاذ القةةايو ، 

__________ 

ألة، مةن بينكةا مشةرول هة   املسةبشأ  ايتلعت رابتة أما جنوب شرا آايا بال عا ببعض األعمال التمكيددة  (8)
    5112جترد  بيف اناافور  وتادلند م عا  
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، مبةةا م ذلةة  إيشةةامل مركةةز ال  ةةامل اإللكةةورو أوىل باجتةةا  تسةةيف التعةةاو  اإلقليمةة ، و)ج( جةةرائا 
  وجكات ات ال وةنية تعما علج مدار الساعة ،مشورش للتدردب واملوارل

بيًةةة قايوييةةة وتن يميةةة مؤاتيةةة  ويةةمن اتةةال شةةرا أفردقيةةا،  ةةد لت الةةدول الشةةردكة هتيًةةة   -4٦
تن ية ا  فعةاال  ة لكورويية والتاار  اإللكوروييلتن ي  ااوراتيايات احلكومة اإل أااايا   كا عامال  صبو 

التةةةةال ومبسةةةةاعد  األويكتةةةةال، أيشةةةةأ ا ومةةةةن هةةةة ا املنتلةةةةز،علةةةةج ال ةةةةعيددن الةةةةوةين واإلقليمةةةة   
  ومنةة   امل مةةن الةةدول الشةةردكةالةةيت تتةةألف مةةن لةة لكةةورو العمةةا املعنيةةة بقةةواييف ال  ةةامل اإل فرقةةة
مةةن املشةةور  والتةةدردب القةةايويييف مةةن أجةةا التوعيةةة  مزجيةةا  ، مةةا فتةة  األويكتةةال دقةةد   5112 عةةا 

ة  وأتا ةةت السةةلة مةةن االجتماعةةات لكوروييةةباملسةةائا السيااةةاتية والقايوييةةة املتعلقةةة بالتاةةار  اإل
عةةدال إلو  ،كةةورو لالتشةةاوردة ال رصةةة لالت ةةاا علةةج املبةةالأ الرئيسةةية م مواملمةةة قةةواييف ال  ةةامل اإل

عةةد  الوقةةوب  ة الةةيت ات  ةةز عليكةةا،املكمةةالنقةةا  إةةةار ل عمةةا دعاجلةةا  جمةةاالت متنوعةةة  وكةةا  مةةن 
تكنولوجيةةات لقةةايو   ةةوذج ، وإ ةةا ويةة  يةةص أاااةة  دتكيةةف مةة  التتةةور املتزادةةد عنةةد إعةةدال 

ا هةةةو ملةةةاملعلومةةةات واالت ةةةاالت الةةةيت ت ةةةرض قواعةةةد جددةةةد ، ويةةةما  امت ةةةال األ كةةةا  اجلددةةةد  
 ةر املعياردة املدو ية ألموجول من ا

املشةةةاركة م وقةةةد كةةةا  االلتةةةزا  الةةة ل تل ةةةت بةةةت الةةةدول األع ةةةامل م اتةةةال شةةةرا أفردقيةةةا  -42
واصةلت  ة   الةة أوانةدا، فلح ةاظ علةج الةزلا علةج ال ةعيد الةوةين  ل عملية اإلصالح أااايا  

ايو ، ة م عمليةة اإلصةالح القةلمسةامهجكولهةا لالقتةال ارةاا جكةات مةن السلتات الوةنيةة و 
  ما  إ ا ها باهتماما  متزاددا  وأبدت 

وشةةكدت عمليةةةات ويةةة  القةةةواييف ومواملمتكةةةا مشةةاركة   ي ةةةة مةةةن املؤاسةةةات السيااةةةية  -48
، م ةةا جملةة  شةةرا اإلقليميةةة، م ةةا اجلمعيةةة التشةةردعية لشةةرا أفردقيةةا، وكيايةةات أصةةحاب امل ةةلحة

قيةةةا القايوييةةةة، ف ةةةال  عةةةن اهليًةةةات الدوليةةةة، م ةةةا األويسةةةيورال أفردقيةةةا لاعمةةةال ومجعيةةةة شةةةرا أفرد
واألويكتال واللانة االقت الدة ألفردقيا  وم يومل تن ي  التوصيات الوارل  م إةار ل العما األول 
وال ا ، ويعت الدول الشردكة م اتال شرا أفردقيةا قائمةة م  ةلة بة جراملات التةدردب والتوعيةة 

دفة الرئيسةةية، مبةةا فيكةةا ال ملةةاييو  واحلقوقيةةو  واهليًةةات التن يميةةة والشةةرةة ل ةةاحل ال ًةةات املسةةتك
 ال اراا  وقد أ  ر   تقد  هائا م ه ا ال دل والقت
 لقةة عمةا إقليميةة  05وم أمردكا الالتينية ومنتقة البحةر الكةارد ، ع ق ةدت السةلة مةن  -41

، ويتاةت عنكةا آثةار م ةاع ة (1)كةوم مسةؤول   0 011لبنامل القدرات، شارش فيكا ما دزدد عةن 
 ال معكةةةةا عةةةةدل األشةةةة اا الةةةة دن أصةةةةبحوا علةةةةج معرفةةةةة باجلوايةةةةب القايوييةةةةة للتاةةةةار  اإللكوروييةةةةة  

  (01)(UNCTAD, 2010b, 2010cوث قةت لرااةات مقاريةة أ ع ةد ت للمنتقةة التقةد  ارةر   فيكةا ) وقةد
__________ 

التةةةدردب وتنميةةةة املةةةوارل البشةةةردة م ميةةةدا  التاةةةار  ت ةةةن َّا  لقةةةات العمةةةا م جمةةةال بنةةةامل القةةةدرات وفةةةز منكايةةةة  (1)
ن لالهلةا "، الةيت تقةد   مرافةز تةدردب للةتعلا عةن ب عةد، ومن ةة علةج اإليوريةت ميكةن مةTrainforTrade" ارارجية

 ، وتشاةر ار ات بيف املشاركيف مباشر  علج دد ل امل لكورو معاجلة مسائا قواييف ال  امل اإل
د س م عا  اوب د ن (01)   5102ش ر ااتعراض ل 
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يوييةةة املتعلقةةة بالتاةةار  اإللكوروييةةة، ودتةةي  التةةدردب للمشةةاركيف فرصةةة تعميةةز فكمكةةا للمسةةائا القا
وتبةةةالل لةةة اهتا، وتنسةةةيز جكةةةول املواملمةةةة اإلقليميةةةة، وتوعيةةةة السةةةلتات باملسةةةائا األاااةةةية علةةةج 

 ال عيد ارل   فرأس املال البشرل يرورل لبنامل القدرات املؤاسية 

 التوصيات والمسائل المطروحة للمناقشة -رابعاا  
اإليوريةةةت تةةددات قايوييةةة دتعةةيف  معاجلتكةةةا مةةن جايةةب كةةا مةةةن   د ةةري البيةة  والشةةرامل عةة -21

م املنةةةةاةز املتقدمةةةةة الةةةةيت تتمتةةةة  بدرجةةةةة معي نةةةةة مةةةةن املواملمةةةةة  احلكومةةةةات والقتةةةةال ي سةةةةت  فحةةةة 
نص عليكةةةا الةةةيت تةةة ة تل ةةةامللشةةةرو  القايوييةةةة شةةةك ا االقايوييةةةة، م ةةةا االتةةةال األورويب، ميكةةةن أ  ت

ة  وراةا إ ةرا  تقةد   كبةري م اعتمةال القةواييف، وإىل لكوروييةالتاار  اإلعائقا  أما  القواييف الوةنية 
مواملمة القةواييف مة  ال ةكوش القايوييةة دتعيف  زال د د ما م املواملمة القايويية م مناةز ك ري ، ال 

حلةةةدول  وعةةةالو  علةةةج ذلةةة ، علةةةج عةةةد    اة عةةلكوروييةةةالتاةةةار  اإلبتردقةةةة تعةةةز  الدوليةةة الرئيسةةةية 
ال اةةيما م البلةةدا  الناميةةة، اعتمةةال قةةواييف أاااةةية م اجملةةاالت القايوييةةة الةةيت ت تقةةر  كومةةات، 

ةةز بةةيف املؤاسةةات املكل ةةة هةة   القةةواييفإىل    ولةةد  القيةةا  بةة ل ، دنباةة  للبلةةدا  الناميةةة أ  تنس 
ة، مةن يةلكوروية واحلواةبة السةحابية واحلكومةة اإللكوروييةبالتشردعات امل تل ةة املتعلقةة بالتاةار  اإل

أجةةا اعتمةةال مبةةالأ رئيسةةية مشةةوركة مةةن شةةأهنا تيسةةري تقةةدمي مجيةة  هةة   ارةةدمات  ودتعةةيف  علةةج 
 ، وهةو التحةدل الكبةري املقبةا الة ل دنت رهةا، و  كومات البلدا  النامية أد ا  يما  إي اذ القاي

 للحدول  علج ال عيددن الدالل  والعابر
النامية، دنباة  التمةاس املسةاعد  مةن مجاعةات  من أجا لعا اجلكول اليت تب هلا البلدا و  -20

عامةةة ل ةةما  توافةةز القةةواييف بشةةكا دعةةز  التاةةار   مل م التنميةةة ب ةة ةشةةركاالالتكامةةا اإلقليمةة  و 
حلةدول  ودنباة  أد ةا  وية  بةرام  ةودلةة األجةا م جمةال بنةامل القةدرات ل ةما    اة عةلكوروييةاإل

 ة لكوروييلتاار  اإل ، وم هنادة املتاب، اات دا  او إي اذ القاي
وم ارتبا  وثيز م  ه   املسائا امل كور  وبوركيز علج التتورات اإلقليميةة ذات ال ةلة،  -25

إىل  ،كةةا أ  دن ةةر ارةة امل م املسةةائا الةةيت أثةةريت م وثيقةةة املعلومةةات األاااةةية هةة  مةةن املدبةةدو 
برعادةةةة من مةةةة التاةةةار   ة، م ةةةا تلةةة  الةةةيت جتةةةرللكوروييةةةجايةةةب العمليةةةات املت ةةةلة بالتاةةةار  اإل
 يدا  االقت الل، واألما املتحد  العاملية، ومن مة التعاو  والتنمية م امل

علةةةج وتتعلةةةز التوصةةةيات ارمةةة  الةةةوارل  أليةةةا  مبسةةةائا خمتةةةار  تةةةؤثر  اليةةةا  م التتةةةورات  -23
م  ة، مةةةة  إدةةةةالمل اعتبةةةةار لةةةةاا للبلةةةةدا  الناميةةةةة  وقةةةةد دةةةةول املشةةةةاركو لكوروييةةةةالتاةةةةار  اإلصةةةعيد 

وكي يةةة لعةةا تنسةةيز جكةةول املؤاسةةات اإلقليميةةة  ،االجتمةةال مناقشةةة ةةةرا تن يةة  تلةة  التوصةةيات
 وإي اذها  لكورو والدولية م مساعد  البلدا  علج إعدال قواييف ال  امل اإل

مواملمةةة املعةةةامالت يةةةما   مي  ةةا ة:لكتروني   مواءم  ة الق   وانين م  ن أج   ل المع  امالت اإل -24
وعامليا  تددا  رئيسيا  م يومل االات دا  املتزادد للتكنولوجيات اإللكوروييةة مةن اإللكورويية إقليميا  

جايةةةةةب احلكومةةةةةات والشةةةةةركات واملةةةةةواةنيف  فعنةةةةةدما د ع ةةةةةد  وايةةةةةعو القةةةةةواييف تشةةةةةردعات للتاةةةةةار  
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اإللكوروييةةة أو دنق حوهنةةا، دنباةة  أ  دن ةةروا م تشةةردعات بلةةدا  ألةةر  م املنتقةةة ي سةةكا أو لةةد  
بتردقة ت   ة  إىل ي   ةا قايوييةة وايااةات جتاردةة متوافقةة  ومةن املكةا الت كةري م  ،ديفشركامل جتار 

االعةةوراب قايوييةةا  بالتوقيعةةات والعقةةول واألللةةة اإللكوروييةةة ال علةةج ال ةةعيد الةةوةين فحسةةب، وإ ةةا 
 عن والدات ق ائية ألر  أد ا  عندما تكو  صالر  

عةةد  منةةاةز تقةةد ما  علةةج صةةعيد املواملمةةة القايوييةةة  ولةةالل السةةنوات العشةةر املايةةية، أ ةةر ت  -22
ولكةةن ي ةةرا  لاللةةتالب م املعةةادري املسةةت دمة، مةةا  الةةت احلاجةةة تةةدعو إىل ويةة  قةةواييف أك ةةر توافقةةا  
علةةةةج ال ةةةةعيد الةةةةدويل  وميكةةةةن االاةةةةت ال  مةةةةن ات اقيةةةةة األمةةةةا املتحةةةةد  بشةةةةأ  ااةةةةت دا  ارتابةةةةات 

دةةةةز املواملمةةةةة القايوييةةةةة  فاالت اقيةةةةة تقةةةةورح جمموعةةةةة مةةةةن األ كةةةةا  اإللكوروييةةةةة م العقةةةةول الدوليةةةةة م تعز 
القايوييةةةةة األاااةةةةية لت عيةةةةا التاةةةةار  اإللكوروييةةةةة عةةةة  احلةةةةدول  ودنباةةةة  أ  تن ةةةةر البلةةةةدا  م مواملمةةةةة 
تشةردعاهتا بشةةأ  املعةامالت اإللكوروييةةة مة  أ كةةا  هة   االت اقيةةة  فاي ةمامكا إىل االت اقيةةة د ةةب م 

إلقليميةةةة والدوليةةةة، مبةةةا م ذلةةة  االعةةةوراب عةةة  احلةةةدول بالتوقيعةةةات اإللكوروييةةةة، إذ إ  صةةاحل املواملمةةةة ا
االت اقيةةة تةةنص علةةج مبةةالأ ميكةةن أ  تشةةك ا األاةةاس لن ةةا  دقةةو  علةةج االعةةوراب املتبةةالل  وتةةدتس 
االت اقيةةةةة أ كامةةةةا  معي نةةةةة م قةةةةواييف األويسةةةةيورال النموذجيةةةةة، م ةةةةا موقةةةة  األةةةةةراب، ووقةةةةت اإلراةةةةال 

"التوقيةةةة "  كمةةةةا أهنةةةةا تسةةةةتحدس أ كامةةةةا  جددةةةةد  م ةةةةا     ومكاهنمةةةةا، والتكةةةةافؤ الةةةةووي   لواالاةةةةتال
اات دا  ي   ا الراائا اآللية، والدعو  إىل تقةدمي عةروض، ومةا إىل ذلة   وألةريا ، تةنص االت اقيةة علةج 

  والةةةدويل  أ كةةةا  أاااةةةية تتعلةةةز باملعةةةامالت اإللكوروييةةةة ل ةةةما  املواملمةةةة علةةةج ال ةةةعيددن اإلقليمةةة
 عد لت بعض البلدا  بال عا تشردعاهتا ارلية متاشيا  م  األ كا  املويوعية لالت اقية  وقد
االلتالفةةات م قةةةواييف محادةةة املسةةةتكل   تتةةةرحتعم  يم سياس   ات حماي  ة المس   ت لك:  -2٦

 ا  ة جكةولجمموعات إقليمية خمتل تب ل   ل ل ، حلدول  اعلتاار  اإللكورويية أما  االوةنية تددا  
  وييةالتاار  اإللكور جمال ملواملمة قواييف محادة املستكل  م 

 جمةةةال إعةةةدال قةةةواييف حلمادةةةة املسةةةتكل  متعكةةةف علةةةج وميكةةةن أ  تن ةةةر البلةةةدا  الةةةيت  -22
ة أو تنقيحكا، م مواملمةة تشةردعاهتا مة  مبةالأ األمةا املتحةد  التوجيكيةة حلمادةة لكوروييالتاار  اإل

التوجيكيةة ملن مةة التعةاو  والتنميةة م امليةدا  االقت ةالل، مةن أجةا تشةاي  املستكل ، واملبةالأ 
 ة لكوروييالتاار  اإلبمواملمة تشردعات محادة املستكل  وتعزدز ثقة املستكلكيف 

ومثة  اجةة إىل إيشةامل وكةاالت حلمادةة املسةتكلكيف م عةد  بلةدا  ياميةة، وتعزدةز الوكةاالت  -28
ر   ود ةةاب إىل ذلةة  أ  باإلمكةةا  تيسةةري التاةةار  اإللكوروييةةة عةة  القائمةةة منكةةا م البلةةدا  األلةة

احلةدول مةةن لةةالل تن يةة  آليةات إقليميةةة لتقةةدمي الشةةكاو  مةن املسةةتكلكيف واإلي ةةاذ علةةج اإليوريةةت  
ودتتلةةب ذلةة  وجةةول ات ةةاا بةةيف وكةةاالت محادةةة املسةةتكل  م منتقةةة معي نةةة، تكم لةةت ألوات منااةةبة 

للةةربل بةةيف الوكةةاالت مةةن لةةالل شةةبكات، م ةةا الشةةبكة الدوليةةة حلمادةةة للتحقيةةز واإل الةةة  وميكةةن 
املستكل  وإي ةاذ القةايو ، أ  دسةاعد الوكةاالت الوةنيةة علةج مواكبةة التتةورات اإلقليميةة أو الدوليةة 

 القايويية اجلددد ، ف ال  عن تبالل ار ات وتقدمي احللول ملست دم  التاار  اإللكورويية 
ات دا  أاةاليب بددلةة م  ةا املنا عةات واإلي ةاب تكةو  ميسةور  الكل ةة ودوصج أد ا  با -21

واكلة االاةتعمال  وبعةض أك ةر األاةاليب فعاليةة م ةم نة  اليةا  م اهليًةات ال اتيةة التن ةيا ووكةاالت 
إي اذ القايو  ولةد  أمنةامل امل ةا  وكيايةات ألةر   وعةالو  علةج ذلة ، مةن اجلةددر الن ةر م ااةت دا  
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ملعكةةةةةةةد أمردكةةةةةةةا الالتينيةةةةةةةة للتاةةةةةةةار  اإللكوروييةةةةةةةة  eConfianza"(00)قةةةةةةةة، م ةةةةةةةا مبةةةةةةةالر  "عالمةةةةةةةات ال 
"eInstituto"و  "eInstituto من مة اري ر ية أيشأت مدوية من املماراةات اجليةد  إلرشةال الشةركات "

بشةةأ  كي يةةة تلبيةةة ا تياجةةات املسةةتكلكيف علةةج النحةةو الواجةةب لةةد  ت ةةميا أعماهلةةا علةةج اإليوريةةت  
  Pactanda"(05)  املعكد أد ا  ألا  لتسودة املنا عات علج اإليوريت ت دعج "ودقد  
وية  إ  عمليةة  :لكترون يجرائم الفض اء اإلمكافحة تعميم قوانين حماية البيانات و  -٦1

أةةةةةر قايوييةةةةة حلمادةةةةة البيايةةةةات الش  ةةةةية ومكافحةةةةة اجلرميةةةةة اإللكوروييةةةةة علةةةةج ال ةةةةعيد واعتمةةةةال 
، ال دنباةةة  أ  جتةةةر  مبعةةةزل عةةةن ال ةةةعد م ااةةةت دا  اإليوريةةةت قةةةة األمةةةا  والل ةةةما    الةةةوةين
  ودسةاعد أد ةا   فمواملمةة القةواييف والسيااةات متلوبةة علةج ال ةعيددن اإلقليمة  والةدويل األلر 

ة التشةةةردعات ذات ال ةةةل ويةةة  ويةةة  معةةةادري لييةةةا علةةةج يةةةما  التنسةةةيز عةةة  احلةةةدول لعمليةةةات
 وتن ي ها، وتعزدز مؤاسات اإلي اذ 

وكالة تن يميةة حلمادةة البيايةات علةج  من من ور املوارل والسيااة إيشامل  دكو  صعبا  قد و  -٦0
اةةو دتسةةا بالك ةةامل   وميكةةن ااةةت الا لروس مةةن قتةةال االت ةةاالت السةةلكية والالاةةلكية، إذ 

ج   وقةد اية إةةار تن يمة أل م أاااة   عن ةره   الوكاالت بأ  علج يتاا واا  مثة ات اا 
تقليةا مةن للالتن يميةة بةيف وكةاالت محادةة البيايةات ومحادةة املسةتكل  واةيلة  دكو  مج  الووةائف

 اليف التن يمية حلمادة البيايات التك
وبامل ا، من ال رورل وي  أةر شاملة م جمال التعاو  واإلي اذ ملكافحة اجلرمية اإللكورويية   -٦5

إي ةةاذ القةةايو  م عةةد  بلةةةدا   فقةةد دتتلةةب التحقيةةز  ةة  م بةةالغ وا ةةد التعةةاو  فيمةةا بةةيف وكةةاالت
م ذل  القتال ارةاا(، فعةال  مةا تكةو  وكةاالت إي ةاذ القةايو  ل ةور  يةمن احلةدول الوةنيةة   )مبا

ومةةةةن املمكةةةةن أ  دتتلةةةةب التعةةةةاو  اإلقليمةةةة  بةةةةيف وكةةةةاالت إي ةةةةاذ القةةةةايو  م جمةةةةال مكافحةةةةة اجلةةةةرائا 
 ت ال وةنية تعما علج مدار الساعة اإللكورويية إيشامل مركز مشورش للتدردب واملوارل، وجكات ا

حلمادة البيايات  -مالدة أو منتقية أو تن يمية  -نبا  اللاومل إىل تدابري أمنية خمتل ة دو  -٦3
عنةةد تن يةة  التةةدابري املالئمةةة ل ةةما  أمةةن  ،مةةن أعمةةال إاةةامل  االاةةت دا  املتعمةةد   ودنباةة  الن ةةر
بيايةةات الش  ةةية، والكيةةا  الةة ل دعةةاج البيايةةات، م يوعيةةة البيايةةات، وا تياجةةات أصةةحاب ال

اجملتمةةة  ب ةةة ة عامةةةةة  ودقةةةر  وايةةةعو السيااةةةةات بشةةةكا متزادةةةد بةةةةأ  بةةةةا و البيايةةةات الش  ةةةية، 
عليكةةةةا يسةةةةبة متزادةةةةد  مةةةةن األيشةةةةتة االقت ةةةةالدة قةةةةو  اإليوريةةةةت "بنيةةةةة أاااةةةةية وةنيةةةةة  رجةةةةة" ت

العناصةر األاااةية  مةن"  ودنباة  أ  دكةو  يةعف"م ةدر  الجتماعية، ولكنكا م الوقت ذاتتوا
هةةة   اال لواجيةةةة وويةةة  تةةةدابري منااةةةبة ل ةةةما  أمةةةن  عن  ةةةر معاجلةةةة يةاةةةتاابة السيااةةةاتاالم 

ة إىل إيشةةةةامل أفرقةةةةة ااةةةةتاابة للتةةةةوارأ لكوروييةةةةمةةةةن اعتمةةةةال قةةةةواييف ملكافحةةةةة اجلرميةةةةة اإل مالبيايةةةةات
إقامةةة شةةراكات احلااةةوبية/أفرقة ت ةةدل للحةةوالس األمنيةةة احلااةةوبية  وعةةالو  علةةج ذلةة ، دنباةة  

بةةةةيف القتةةةةاعيف العةةةةا  وارةةةةاا مةةةةن أجةةةةا االاةةةةت ال  مةةةةن مةةةةواةن القةةةةو  لةةةةد  القتةةةةال ارةةةةاا 
 م جمال تكنولوجيا املعلومات واالت االت لتكدددات ااتااباتت لو 

__________ 

 ( 5102كايو  ال ا /دنادر   1م يت اة ل  عل) www.econfianza.orgاي ر  (00)
 ( 5102كايو  ال ا /دنادر   1م  اة ل  عليكا) www.pactanda.comمتا ة م  (05)
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جيب تدردب أجكز  الق ةامل م ك ةري مةن تعزيز قدرة واضعي القوانين وج از القضاء:  -٦4
 ال  ةةامل اإللكةةورو   فةةال تةةزال املسةةائا القايوييةةة املتعلقةةة بالتاةةار  البلةةدا  الناميةةة م جمةةال قةةواييف

اإللكورويية جددد  يسبيا   وميكن لعد  من مات لولية وإقليمية، منكا أماية الكومنولث، واالتال 
الدويل لالت االت، واألويسيورال، واألويكتال، ومكتب األما املتحد  املعين بامل ةدرات واجلرميةة، 

عمةا ت ةافر دروبا، أ  تقةد   املسةاعد  للبلةدا  واملنةاةز م خمتلةف اجملةاالت القايوييةة  و وجمل  أو 
 ( 5ملاهتا أك  أثر ممكن )اإلةار جرات من أ  دكو  إله   الوكاالت بشكا متزادد ل

 3اإلطار 
 ة المقدمة من األونكتاد والشركاءالمساعد
واييف التاار  اإللكورويية املتماشية م  دقد   األويكتال املساعد  للبلدا  النامية م وي  ق 

ال كوش الدولية واإلقليمية وتنقيحكا، وذل  لعما  جلكولها م ه ا اجملال  وقد أل ت املساعد  
املقدمة علج صعيد املواملمة بيف تشردعات التاار  اإللكورويية م خمتلف املناةز م رابتة أما 

عة االقت الدة لدول ارب أفردقيا، وأمردكا الالتينية جنوب شرا آايا، واتال شرا أفردقيا، واجلما
وأمردكا الواتج، إىل   ز البلدا  لل ال باجتا  وي  قواييف وةنية م ه ا اجملال  وايتو  العما 
علج تعاو  وثيز م  مؤاسات إقليمية م ا م ويية االتال األفردق ، وأماية رابتة أما جنوب 

قيا، وم ويية اجلماعة االقت الدة لدول ارب أفردقيا، ورابتة شرق  آايا، وأماية اتال شرا أفرد
 تكاما أمردكا الالتينية، واملن ومة االقت الدة ألمردكا الالتينية ومنتقة البحر الكارد  

وقد عز ت أيشتة  بنامل القدرات معرفة وايع  السيااات والقواييف باملسائا القايويية  
 ا املماراات الدولية، ما دسم  هلا بوي  قواييف تتماشج م  املتعلقة بالتاار  اإللكورويية وأف

 األةر اإلقليمية 
م يتاا والداهتا، ودشكد التعاو  كا  وتقد   عد  وكاالت املساعد  للبلدا  النامية   

اإل اةة اإلعالمية ل ملايييف من م ال  ه ا التعاو من األم لة علج املشورش بيف الوكاالت  وا   و 
باالشوراش م  من مة الكومنولث لالت االت  تم   اليت لعمكا األويكتال وي  منولث و الك

 لكورو منتد  أمن ال  امل اإلايعقال منولث، مبناابة و السلكية والالالكية والرابتة ال ملايية للك
تشردعات ال  امل بشأ   لقة عما عقد   وأما امل ال اآللر فكو 5103للكومنولث لعا  

( ي  مكا 5104 عة االقت الدة لدول ارب أفردقيا )اايا، آذار/مارسم اجلما لكورو اإل
ومن  اجلرمية  لكورو م  األويسيورال، واملركز األفردق  لقواييف ال  امل اإلباالشوراش األويكتال 

 ة  لكورويياإلاجلرمية منولث ملكافحة و ة، وجمل  أوروبا، ومبالر  الكلكورويياإل
املؤاسات دقيا معكا شراكات وةيد  م إةار أيشتة وقد أيشأ األويكتال شبكة من  
من الشركامل م تو يد قاعد  البيايات املست دمة م ه ا الك ري   وأاكا ة تل امل املشرول

يوعكا لراا لردتة اإليوريت علج يتياة ه   العملية األوىل من ع  ال  ا  وميكن االةالل 
 علج ذل    با ت شاَّ  د  البيايات ه   لدثة،إبقامل قاعوالبلدا  مدعو  للمسامهة م  عاملية،

     األويكتال امل درم   
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قايوييةةةة للتاةةةار  اإللكوروييةةةة المةةة  تتةةةو ر البيًةةةة تعزي   ز وع   ي المس   ت لكين والش   ركات:  -٦2
علج لرادة  واملشارد  التااردةوالتالفكا من والدة ق ائية إىل ألر ، جيب أ  دكو  املستكلكو  

التاةار  ببنةامل ال قةة م اليت اب ذات ال لة  ودكتسب ه ا األمر أمهية لاصةة بالقواييف وابا ا
ووكةةاالت محادةةة  لرابتةةات مؤاسةةات األعمةةال م هةة ا القتةةال  ودنباةة  حلةةدول  اعةةاإللكوروييةةة 

املعةادري القايوييةة الوةنيةة  وميكةةن التبةادن م ة عةن جتةةاحلةواجز النا ت ة  املسةتكل  أ  تعمةا معةا  لت
مالت العامة الوةنية )بواائا منكا برام  اإلذاعة والتل زدو ( للتعردف بسبا محادةة أ  تشك ا احل

 اوراتيايات التوعية ام املستكلكيف علج اإليوريت عن را  أااايا  

 2اإلطار 
 أنشطة التوعية في أوغندا

م أوانةةةدا، ويةةةعت اهليًةةةةة الوةنيةةةة لتكنولوجيةةةا املعلومةةةةات وو ار  تكنولوجيةةةا املعلومةةةةات  
ة( لكوروييةة وقةايو  التوقيعةات اإللكوروييةاالت االت وان تا تشردعيف فةرعييف )قةايو  املعةامالت اإلو 

(  UNCTAD, 2012) لكةورو من أجا ت عيا إةار اتةال شةرا أفردقيةا املتعلةز بقةواييف ال  ةامل اإل
دن هبةةةة للتعردةةةةف ، شةةةةرعت اهليًةةةةة الوةنيةةةةة لتكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات م عمليةةةةة 5100ومنةةةة  عةةةةا  

، ف ةةال  عةةن جوايةةب تتعلةةز بةةأمن املعلومةةات، مةةن أجةةا تشةةاي  اإللار  العامةةة والقتةةال ايوييفالقةة
ة  وقةد ي  م ةت لكورويية ةمن أمةن املعةامالت اإلتاراا علج وي  يوابل لييا ألمةن املعلومةات 

عد   لقات عما لتوعية كيايةات م ةا الةو ارات ورابتةات امل ةرفييف واجلمعيةات القايوييةة واةرب 
مةن مؤاسةات  العمةا فردةز   ر  الوةنية وهيًة االات مار واوا األوراا املالية  ودس ر  لقات  التاا

   م فرقةة عمةةا اتةال شةةرا أفردقيةةامتعةدل  يةةا لةاميف ولةة امل تقنيةيف، مبةةن فةةيكا ارة امل املشةةاركو 
 لقةةات الةيت دةدعمكا األويكتةال  وتشةةما ارتةل املقبلةة تن ةيا  لكةةورو املعنيةة بقةواييف ال  ةامل اإل

 ايو  محادة البيايات وار وصية،  ال ا ن ت عما مشاهبة من أجا التعردف مبشرول ق
     األويكتال  امل درم 

التحةةةددات عةةةن م يةةومل مةةةا تقةةد  ، فةةة   ارةة امل مةةةدعو و  إىل الن ةةر م األاةةةًلة التاليةةة و  -٦٦ 
 محلدول  اعلالليا  و ة لكورويي  اإلالقايويية املكمة الراهنة اليت تواجت البلدا  م جمال تتودر التاار 

 ؟لكورو ما ه  أف ا ةردقة لتقييا ا تياجات البلدا  فيما دتعلز بقواييف ال  امل اإل 
 وتسيف أمةن املعةامالت  حلدول  اما ه  أف ا املماراات لتعزدز املعامالت التااردة ع

 ة؟لكورويياإل
 تةةةأميف املعةةةامالت علةةةج  الةةةدور الةةة ل دنباةةة  للقتةةةال ارةةةاا االيةةةتالل بةةةت م هةةةو مةةةا

 ز شعور املستكل  باألما  وال قة؟اإليوريت وتعزد
  ما ه  اإلجراملات اليت دنباة  اختاذهةا لرصةد التقةد  الة ل تةر   البلةدا  واملنةاةز الناميةة

 ؟لكورو وي  تشردعات ال  امل اإلعلج صعيد 
  علةةج نميةةة التم شةةركامل اللةةدعا املقةةد  مةةن املن مةةات الدوليةةة و أ  دسةةاعد اكيةةف ميكةةن

 ة؟لكوروييالتاار  اإلمتوافقة م جمال تيسري إي اذ قواييف 
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