
GE.19-08372(A) 



 والتنمية التجارة جملس
 الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق
 الثالثة الدورة
 ٢٠١٩ نيسان/أبريل ٥-٣ جنيف،

 واالقتصااد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق تقرير  
 الثالثة دورته عن الرقمي
 ٢٠١٩ نيسان/أبريل ٥ إىل ٣ من الفرتة يف جبنيف، األمم، قصر يف املعقودة

 

 TD/B/EDE/3/3 املتحدة األمم

 لتجارةل املتحدة األمم ؤمترم 
 والتنمية

Distr.: General 

22 May 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EDE/3/3 

GE.19-08372 2 

 احملتوايت
 الصفحة 

 ٣  ..................................................................................... مقدمة   
 ٣  ...... فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي اختذهااإلجراءات اليت  - أولا  

 ٣  .......................... الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي - ألف   
لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية  الرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة  - ابء   

 ٣  ................................................................... والقتصاد الرقمي
 ٣  .......................................................................... الرئيس أعّدهموجز  - اثنياا  

 ٣  ............................................................. الفتتاحية العامةاجللسة  - ألف   
اإللكرتونية والقتصاد الرقمي وما يرتتب على ذلك  مكن راثر  التجارةقيمة البياانت ودورها يف  - ابء   

 ٥  ................................................. صعيد التجارة والتنمية الشاملتنيعلى 
 ١٣  .......................... املعين بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي العاملالفريق  - جيم   
 ١4  ............................................................................. مسائل تنظيمية - اثلثاا  

 ١4  ............................................................. املكتب أعضاءانتخاب  - ألف   
 ١4  ................................................... إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ابء   
اعتماد تقرير الدورة الثالثة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونيكة والقتصكاد  - جيم   

 ١٥  ............................................................................ الرقمي
 املرفق 

 ١6  .................................................................................... احلضور   



TD/B/EDE/3/3 

3 GE.19-08372 

 مقدمة  
 والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل احلكومي اخلرباء لفريق الثالثة الدورة ُعقدت 
 .٢٠١٩ نيسان/أبريل ٥ إىل ٣ من الفرتة يف سويسرا، جنيف، يف األمم قصر يف الرقمي

 ابلتجاااارة املعاااين الااادويل احلكاااومي اخلااارباء فرياااق اختااا  ا الاااي اإلجاااراءا  -أوالا  
 الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية

  الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية التجارة بقياس املعين العامل الفريق -ألف 
 األعمال( جدول من 4 )البند
 املعكين الكدويل احلككومي اخلكرباء فريق اعتمد ،٢٠١٩ نيسان/أبريل ٥ يف ُعقد اجتماع يف -١

 اإللكرتونيكة التجكارة بقيكاس املعكين العامكل الفريكق اختصاصكات الرقمي والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة
 التالية: املواضيع األول اجتماعه يف العامل الفريق يتناول أن على ووافق الرقمي، والقتصاد
 املعلومات؛ اقتصاد حول إحصاءات إلنتاج األونكتاد دليل مراجعة )أ( 
 اإللكرتونية(. )التجارة للحدود والعابرة احمللية اإللكرتونية التجارة قياس )ب( 

 املعاااين الااادويل احلكاااومي اخلااارباء لفرياااق الرابعاااة للااادورة املؤقااا  األعماااا  جااادو  -ابء 
  الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة
 األعمال( جدول من ٥ )البند
 نيسكككان/ ٥ يف املعقكككودة اخلتاميكككة، العامكككة جلسكككته يف الكككدويل احلككككومي اخلكككرباء فريكككق قكككّرر -٢

 والتنميكة. التجكارة جملكس إىل األعمال جدول من البند هذا بشأن قرار اختاذ إحالة ،٢٠١٩ أبريل
 واألسكللة األعمكال جكدول بشكأن األعضكاء الكدول من الواردة املقرتحات األونكتاد أمانة وستجمع
 جلكككدول النهائيكككة الصكككي ة اجمللكككس يقكككرر أن علكككى فيهكككا، لينظكككر اجمللكككس علكككى وسُتعرضكككها التوجيهيكككة
 املؤقت. األعمال

  الرئيس أعّده موجز -اثنياا  
  االفتتاحية العامة اجللسة -ألف 

 ابكسكككككتان، التاليكككككة: الوفكككككود ملمثلكككككي بيكككككاانت تلتكككككه ببيكككككان لألونكتكككككاد العكككككا  األمكككككني أدىل -٣
 والحتكككاد والسكككن ال؛ فلسككك ني؛ ودولكككة والعكككرا ؛ املتحكككدة؛ العربيكككة واإلمكككارات واهلنكككد؛ وإندونيسكككيا؛
 والسكككككودان؛ الرسكككككويل؛ والكرسكككككي ومكككككاليزاي؛ األعضكككككاء؛ ودولكككككه األورويب الحتكككككاد ابسكككككم األورويب،
 القوميات. املتعددة بوليفيا ودولة والنيجر؛

 أمهيككككة تزايككككد علككككى الضككككوء الفتتاحيككككة، مالحظاتككككه يف لألونكتككككاد، العككككا  األمككككني وسككككّل  -4
 سككككيما ول ابلبيككككاانت، املتعلقككككة املناقشككككة أن إىل وأشككككار هبككككا، الهتمككككا  وتزايككككد البيككككاانت تككككدفقات
 رئيسكككية. ظكككاهرة تشككككل للتكككأ ر، ةوالقابليككك األمنيكككة واخلروقكككات وامللكيكككة ابلسكككتخدا  يتصكككل فيمكككا
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 ومككن والبلككدان، واملؤسسككات لألفككراد ابلنسككبةاا رئيسككي شككا الا  ابلبيككاانت املرتب ككة التحككولت وتشكككل
 مكن ممككن قكدر أقصى لتحقيق فرص ومثة سواء. حد على والسلبية اإلجيابية راثرها يف النظر املهم
 القكككرارات اختككاذ يف بككه يسرتشكككد رقمككي ذكككاء إىل البيكككاانت حتويككل خككالل مكككن القتصككادية، الفوائككد
 مسكككائل بشكككأن شكككوا لاا أيضككك مثكككة أنكككه بيكككد السياسكككات. خت كككي  أو الفكككرص، تصكككميم أو السكككليمة،
 ابلتجككككارة املعككككين الككككدويل احلكككككومي اخلككككرباء فريككككق ويتككككي  والضككككرائب. وامللكيككككة واخلصوصككككية األمككككن

 بشككأن مسكتنر وخ ككاب سكليمة أدلككة أسكاس علككى للمناقشكة منتككد  الرقمكي والقتصككاد اإللكرتونيكة
 تتنكاول أن ويتعكني ممككن. حكد أقصكى إىل الشكامل الزدهكار فكرص اسكت الل أجل من الجتاهات،
 البيككاانت إىل الوصككول يف الكبككرة والث ككرات الرقميككة الفجككوة البيككاانت وأت ككر بككدور املتعلقككة املناقشككة
 وتتمثككل سككواء. حككد علككى وداخلهككا البلككدان بككني رقمككي، ذكككاء إىل البيككاانت ترمجككة علككى القككدرة ويف

 اجملتمكع ملساعدة فكرية قيادة توليد كيفية  يف املناقشات توجيه ميكنها اليت الرئيسية املسائل إحد 
 الزدهكار ت لعكات مكع البيكاانت أمهيكة تزايكد ظكل يف واإلمكانيكات الجتاهات مواءمة على اإلمنائي
 الشامل.

 التجارة يف ودورها البياانت قيمة بشأن أساسية معلومات و يقة األونكتاد أمانة وقّدمت -٥
 للجميكككع الشكككاملتني والتنميكككة التجكككارة صكككعيد علكككى املرتتبكككة واآلاثر الرقمكككي والقتصكككاد اإللكرتونيكككة

(TD/B/EDE/3/2) .سككككواء. حككككد علككككى وحتككككدايتاا فرصكككك البيككككاانت علككككى القككككائم القتصككككاد ويفككككرز 
 وإلنتاجيككككة املنافسككككة علككككى الشككككركات لقككككدرة ابلنسككككبةاا حاسككككاا أمككككر  البيككككاانت إىل الوصككككول ويشكككككل
 إبمكككككان كمككككا  األرابح. وحتقيككككق والبتكككككار للمعرفككككة جديككككدة مصككككادر تككككوفر خككككالل مككككن البلككككدان،
 ابخلصوصكية مرتب كة خمكارر توجد أنه بيد املستدامة. التنمية أهداف حتقيق يف تساعد أن البياانت
 علككككى املسككككي رة الشككككركات يككككد يف السككككوقية لقككككوةا وبرتكككككز البيككككاانت، واسككككتخدا  وامللكيككككة واألمككككن
 فهككم املهككم مككن فإنككه ولككذا العككا ، سكككان نصككف سككو  ابإلنرتنككت املوصككولية تشككمل ول البيككاانت.
 وهكي الرقمكي، الكذكاء إىل التحول أعقاب يف البياانت قيمة وظهرت الرقمية. الفجوة أبعاد خمتلف
 حبثهككككا يتعككككني الككككيت الرئيسككككية السياسككككاتية القضككككااي وتشككككمل خمتلفككككة. ب ككككر  اسككككت الهلا ميكككككن قيمككككة

 احلكككككدود، عكككككرب البيكككككاانت لتكككككدفقات املنظمكككككة واللكككككوائ  واملنافسكككككة، وأمنهكككككا، البيكككككاانت خصوصكككككية
 اتفككا  إىل التوصككل الصككعب مككن يكككون وقككد البيككاانت. حتليككل جمككال يف القككدرات وبنككاء والضككرائب،
 تشكككل قككد األساسككية املبككاد  حتديككد عمليككة أن  ككر البيككاانت، حلمايككة مشككرت  قككانوي إرككار بشككأن
 ابلبيكاانت املرتب كة الحتكاريكة الجتاهات تقتضي وقد واملواءمة. البيين التش يل جهود بداية نق ة

 أمهيكككة تتزايكككد اا،رقميكككاا رابعككك تكتسكككي فتلكككت مكككا الدوليكككة التجكككارة وألن املنافسكككة. سياسكككات تكييكككف
 مجيككع يف الفعككال الككدويل التعككاون زايدة ويتعككنّي  اإلنرتنككت، وإدارة التجاريككة السياسككات بككني التفاعككل
 فوائكككد لسكككت الل الناميكككة البلكككدان يف القكككدرات بنكككاء دعكككم زايدة ويتعكككني العامكككة. السياسكككة جمكككالت
 الجتاه هذا يف األوىل اخل وة تشمل أن وميكن لتحدايهتا. والتصدي البياانت على القائمة التنمية

 للتجكككككارة األونكتكككككاد جاهزيكككككة مكككككد  تقيكككككيم عمليكككككات قبيكككككل مكككككن الحتياجكككككات، تقيكككككيم عمليكككككات
 يلي: كما  وهي فيها، النظر يتعني اليت األربعة التوجيهية األسللة األخر يف وُعرضت اإللكرتونية.
 يف الرقمككككي والقتصككككاد اإللكرتونيككككة التجككككارة يف وقيمتهككككا البيككككاانت دور هككككو مككككا )أ( 
 للجميع؟ الشاملتني والتنمية التجارة سيا 

 وتككدفقات البيككاانت وتنظككيم إبدارة املرتب ككة الرئيسككية والتحككدايت الفككرص هككي مككا )ب( 
 البياانت؟



TD/B/EDE/3/3 

5 GE.19-08372 

 خمتلككككف يف املتبعككككة املؤسسككككية والرتتيبككككات واألنظمككككة العامككككة السياسككككات هككككي مكككا )ج( 
 ومحايتهكككا، الرقمكككي والقتصكككاد اإللكرتونيكككة ابلتجكككارة املتعلقكككة البيكككاانت لسكككت الل واملنكككارق البلكككدان
 والقتصكككاد الشكككباب، خيككك  وفيمكككا وداخلهكككا البلكككدان بكككني ذلككك  يف مبكككا الرقميكككة، الفجكككوات وسكككدّ 
 اجلنسانية؟ واملسائل احلجم، واملتوس ة الص رة واملؤسسات الص ر البال ة واملؤسسات الريفي،
 أجكككل مكككن املهكككارات، فيهكككا مبكككا قكككدراهتا، تبكككين أن الناميكككة للبلكككدان ميككككن كيكككف )د( 
 الضككككككخمة للبيككككككاانت التحليليككككككة الدراسككككككات مثككككككل والناشككككككلة، اجلديككككككدة التكنولوجيككككككات اسككككككتخدا 
 الص ناعي؟ والذكاء
 يف اختككر األساسككية املعلومككات و يقككة يف املعككاج املوضككوع أبن املنككدوبني مككن العديككد وأقككر -6

اا فريكككد حمفكككالا  يكككوفر الكككدويل احلككككومي اخلكككرباء فريكككق أبن املنكككدوبني مكككن عكككدد وأقكككرّ  املناسكككب. الوقكككت
 خمتلككف علككى الضككوء املنككدوبني بعكك  وسككّل  الرقمككي. والقتصككاد للبيككاانت اإلمنائيككة اآلاثر ملناقشككة
 ورفككع العمككل، فككرص تككوفر ذلكك  يف مبككا بلككدا،م، اقتصككادات يف الرقميككة ابلتحككولت املتصككلة الفوائكد
 نسكككني،اجل بكككني املسكككاواة وحتسكككني احملليكككة، اإلبداعيكككة القتصكككادات وازدهكككار والصكككادرات، املبيعكككات
 اخلكككرباء وسكككل  احلجكككم. واملتوسككك ة الصككك رة للمؤسسكككات أفضكككل فكككرص وتكككوفر السككككان، ومتككككني
 يف مبككا البيككاانت، علككى القككائم القتصككاد مككن الفوائككد جبككين املتصككلة التحككدايت خمتلككف علككى الضككوء
 نقكككل وعكككد  منهكككا، والسكككتفادة البيكككاانت لتنظكككيم التكنولوجيكككة والقكككدرات املهكككارات حمدوديكككة ذلككك 

 مكككن الكثكككر وشكككّدد احلجكككم. واملتوسككك ة الصككك رة املؤسسكككات تواجههكككا الكككيت والعوائكككق التكنولوجيكككا،
 واخلصوصكية، البيكاانت محايكة مثكل جمكالت يف صكلة ذات قانونيكة أركر اعتمكاد أمهيكة على املندوبني
 واجلمككار ، الفكريككة، وامللكيككة اإللكرتونيكة، واملعككامالت املسككتهل ، ومحايكة السككيربانية، اجلككرائم ومنكع

 البيككاانت ملكيككة لتنظككيم سككليمة إجككراءات اختككاذ بضكرورة يتعلككق فيمككا شككوا ل أ ككرت كمككا  واملنافسكة.
 مكككن املتأتيكككة املكاسكككب تقاسكككم مكككن للتأككككد والضكككرائب، احلكككدود، عكككرب البيكككاانت وتكككدفق وأسكككعارها،
 مككن  إىل احلاجككة املنككدوبني أحككد وأبككرز املصككلحة. أصككحاب مجيككع بككني ابلتسككاوي الرقمككي القتصككاد
 واتفككق املناسككبة. والتنظيميككة القانونيككة األرككر اعتمككاد مككن لتمكينهككااا سياسككياا هامشكك الناميككة البلككدان
 األساسكية واهلياككل القكدرات وبنكاء الرقميكة الفجكوات معاجلكة ضرورة على واسع ن ا  على اخلرباء
 يف مبككا الككدويل، التعككاون أمهيككة علككى الضككوء املنككدوبني مككن العديككد وسككل  الناميككة. البلككدان يف الرقميككة
 األونكتاد. داخل ذل 

 علا  يرتتا  وماا الرقماي واالقتصااد اإللكرتونياة التجاارة يف ودور ا البياان  قيمة -ابء 
  الشاملتني والتنمية التجارة صعيد عل  آاثر من ذلك
 األعمال( جدول من ٣ )البند

 املعكككين الكككدويل احلككككومي اخلكككرباء فريكككق نظكككم األعمكككال، جكككدول مكككن البنكككد هكككذا إركككار يف -7
 مستديرة. مائدة شكل يف مناقشات مخس الرقمي والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة

 العاملي االقتصاد يف الرقمية البياان  دور تنامي -١ 

 التنفيكذي،  ر ورئيسها أنفوسيس شركة مؤسسي أحد األوىل املناقشة يف املشاركون ضم -8
 ومن قكة الالتينيكة ألمريككا القتصادية اللجنة لد  اجلديدة اتوالتكنولوجي البتكار وحدة ورئيس
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 خكككالل مكككن لالجتمكككاع مهكككدوا وقكككد الرقمكككي. رسكككيا ملرككككز األول التنفيكككذي واملكككدير الككككاري ، البحكككر
 والتنمية. التجارة صعيد على وراثرها القتصاد يف البياانت دور على الضوء تسلي 
 البيككاانت ابتككت إذ منككه، السككتفادة وأمهيككة البيككاانت اقتصككاد ت ككور األول املشككار  وانقكك  -٩

 قكككّد  وقكككد الرقمكككي، القتصكككاد صكككلب يف البيكككاانت وتقكككع فكككأكثر. أكثكككر قيمتهكككا وزادت اسكككرتاتيجية
 علككى األمريكيككة، املتحككدة الككولايت ففككي ومعاجلتهككا. البيككاانت لتنظككيم عامليككة منككاذج أربعككة املشككار 
 الرئيسككية املنصككات وتسككتفيد للبيككاانت، النقككدي التقيككيم يف األساسككية الوظيفككة تتمثككل املثككال، سككبيل
 بشككأن شككوا لاا أيضكك بككل فحسككب ابتكككارات عنككه ترتتككب ل األمككر هككذا لكككن الشككبكات، راثر مككن

 البيككاانت حلمايككة العامككة الالئحككة تشكككل أورواب، ويف األخالقيككة. والقضككااي والدميقراريككة اخلصوصككية
 اسككككتخدا  إسككككاءة ملنككككع املسككككتهل ، وخصوصككككية اإلنسككككان حقككككو  علككككى وترّكككككز الرئيسككككي، الصكككك 
 حمليكون أب ال ظهر وقد اإلنرتنت، شبكة على السيادة إىل النموذج يستند الصني، ويف البياانت.
 يفاا عامليكاا رائكد البلكد وأصكب  التكنولوجيكات، تشك يل الدولكة تكويل ظكل يف الوقائيكة، احلواجز بفضل
 القتصككاد مككن السككتفادة إىل اهلنكد يف النمككوذج يسككتند اا،وأخككر  الرقميكة. التكنولوجيككات مككن العديكد
 وابت اجلديككدة. واملؤسسككات والتكنولوجيككات األنظمككة مككن مككزي  خككالل مككن البيككاانت علككى القككائم
 حيككاهتم. وحتسككني متكيككنهم أدوات مككن أداة يشكككل قككد مككا وهككو البيككاانت، مككن  ككروة ميلكككون النككاس
 خصوصكككية حبمايكككة يتعلكككق فيمكككا والقكككوانني القكككانوي لإلركككار النهائيكككة الصكككي ة لوضكككع جكككار والعمكككل
 ومحايكككة التمككككني هيككككل ويتضكككّمن بيكككاانهتم. ابسكككت الل للمكككوارنني يسكككم  مبكككا اهلنكككد، يف البيكككاانت
 أخككر ، جهكة ومكن للمعلومكات، مقككدمني جمموعكة جهكة، مكن يضككم فريكد، حتديكد مشكروع البيكاانت
 إىل للبيكاانت مسكتهل  أي مكن اخلاصكة بيكاانهتم نقكل للناس ميكن وهكذا هلا. مستهلكني جمموعة
 يزمكع لككن املكايل، الق كاع يف مكرة ألول املشكروع ورُبّكق ابلبيكاانت. املزودين رريق عن هلا منت  أي
 .مستقبالا  والتعليم الصحة جملايل ت بيقات إنشاء
 مككككن و رهككككا احلككككدود عككككرب البيككككاانت لتككككدفقات امل ككككرد النمككككو بككككني الثككككاي املشككككار  وقككككارن -١٠

 أكثككر مهمككة الرقميككة التجككارة وابتككت الرقميككة. العوملككة كثافككة  مككد  علككى للربهنككة الدوليككة التككدفقات
 اا،سكريعاا منكو  العكاملي الصكعيد علكى املسكتهل  إىل الشكركة مكن اإللكرتونيكة التجكارة وشكهدت فأكثر،
 التخكككزين احلكككدود، عكككرب البيكككاانت تكككدفقات تعكككرت  الكككيت احلكككواجز وتشكككمل احلكككدود. عكككرب سكككيما ول

 السياسكككات اسكككتجاابت وتتبكككاين والشكككرتارات، املشكككروعة،  كككر والتحكككويالت احملليكككني، والتجهيكككز
 أن التجريبيكككة األدلكككة تثبكككت الالتينيكككة، أمريككككا يف اإللكرتونيكككة ابلتجكككارة يتعلكككق وفيمكككا الصكككلة. ذات
 ويت لكب تلغ.   لكنها قُكّلصت املسافة راثر وأن مهمة، اإليصال ومنظومات واملدفوعات الل ات
 املككال رأس حتسككني اإلقليمككي التكامككل رريككق عككن احلككدود عككرب اإلقليميككة اإللكرتونيككة التجككارة تعزيككز
 اخلكككدمات يف القصكككور أوجكككه مكككن واحلكككد التنظيميكككة، اللكككوائ  وتقكككارب الرقميكككة، واملهكككارات البشكككري
 بكرانم  املشكار   وقكدّ  الدوليكة. املكدفوعات نظكم وحتسكني الربيديكة، واخلدمات واجلمار  اللوجستية
 إىلاا مشكر  اإلقليمكي، التعكاون علكى كمثكال  الككاري  البحكر ومن قة الالتينية ألمريكا الرقمي العمل
 والتمككني اإلقليميكة. الرقميكة األسكوا  تعزيكز تت لب الرقمي القتصاد ن ا  توسيع إىل احلاجة أن
 احتياجكككات لتلبيكككةاا أيضككك وإمنكككا فحسكككب خاصكككة أرابح لتحقيكككقاا مهمككك لكككيس البيكككاانت خكككالل مكككن

 التنمية. إىل الرقمنة من ابلنتقال واخلاص، العا  الق اعني
 يف البيكاانت لكدور ابلنسبة مهمة مسائل والل ة والثقافة السيا  أن الثالث املشار  وأّكد -١١

 أ،ككا علكى البيكاانت إىل فكالنظر البيككاانت. بشكأن عديكدة متضكاربة أفكككار وتوجكد الرقمكي. القتصكاد
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 ينب ككي ل أبنكه يفيككد الكذي الككرأي مكع يتعككار  مكا وهككو احتكارهكا، إىل يفضككي قكد اجلديككد" "الكنف 
 البيكككاانت اعتبكككار وميككككن خاصكككة. معاملكككة معاملتهكككا أو محايتهكككا بكككل البيكككاانت، أنكككواع بعككك  جتميكككع
 إىل املشكككار  وأشكككار الخنفكككا . يف القيمكككة بعكككده تبكككدأ معكككني حكككد إىل قيمكككة يولكككداا خارجيككك عكككامالا 
 اللحككا  وخ ككاابت شككيء" بكككل يظفككر "الفككائز ديناميككات وإبمكككان احلقككو . عككن احلككديث ضكرورة
 والالزمكككة البلكككدان، بعككك  يف ابلبيكككاانت املتعلقكككة القانونيكككة القواعكككد يف فكككرا  إىل تكككؤدي أن ابلرككككب
 ميككككزة أ،كككا علكككى اخلصوصككككية محايكككة إىل ينظكككر أن ميككككن املقابككككل، ويف التنافسكككي. مركزهكككا لتحسكككني
 واسكع. ن كا  علكى التجكارب تنفيكذ قبكل والتجريكب ابلتدرج اللوائ  وضع الضروري ومن تنافسية.
 مهكم، بكدور البياانت مجع عندها يض لع اليت التالية احلدودية النق ة الص ناعي الذكاء ويشّكل
 يف اخلوارزميكككات هبكككا تكككؤ ر أن ميككككن الكككيت الكيفيكككة إدرا  املهكككم ومكككن الناميكككة. البلكككدان يف سكككيما ول

 تعقيدات لفهم املتعددين املصلحة أصحاب ومشاركة التخصصات بني اجلمع ويتعنّي  التقييمات،
 ولككككيس البشككككرية القككككدرات لككككزايدة الككككنظم مككككن السككككتفادة ويتعككككنّي  عليهككككا. املرتتبككككة واآلاثر البيككككاانت
 ابلفعل. املوجودة والعلنية املفتوحة ابلبياانت البدء املهم من اا،وأخر  لتعويضها.

 والتنميااااااة التجااااااارة صااااااعيد علاااااا  آاثر ماااااان ذلااااااك علاااااا  يرتتاااااا  ومااااااا الرقميااااااة البياااااااان  -٢ 
 للجميع الشاملتني

 اخلكرباء لفريكق األول التكوجيهي السكؤال علكى رككزت الكيت الثانية املناقشة يف املشاركون ضم -١٢
 يف وقيمتهكا البيكاانت دور هكو مكا - الرقمكي والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل احلكومي
 كبكار  أحكد - للجميع؟ الشاملتني والتنمية التجارة سيا  يف الرقمي والقتصاد اإللكرتونية التجارة
 واملككككدير والبتكككككار، املعلومككككات تكنولوجيككككا مبؤسسككككة مككككدير ومسككككاعد بروكين ككككز، مبؤسسككككة الككككزمالء
 الت ير. أجل من املعلومات تكنولوجيا ملؤسسة التنفيذي
 اإلنتاجيكككة يف مهمكككة زايدة بتحقيكككق سكك  الرقمكككي القتصكككاد أن إىل األول املشكككار  وأشككار -١٣

 التجكككارة، أشككككال مكككن شككككالا  احلكككدود عكككرب البيكككاانت تكككدفقات وتعتكككرب الدوليكككة. التجكككارة وبتحكككّول
 السلع، جتارة قيمة احلدود عرب البياانت قيمة جتاوزت وقد تيسرها. يف تساهم أناا أيض وإبمكا،ا
 اخلكدمات جتكارة زايدة ويف املنصكات، قبكل مكن البيكاانت استخدا  يف الرقمية التجارة حتّول ويتجّلى
 أن بيككككد العامليكككة. القيمككككة سالسكككل يف وككككذا املصككككنوعات، يف للخكككدمات املضككككافة والقيمكككة الرقميكككة
 ولككد  احمللككي. الصككعيد علككى البيككاانت تنظككيم إىل احلاجككة ضككاعفت البيككاانت تتيحهككا الككيت الفككرص
 عليهكا يتعكني لككن احمللكي، الصكعيد علكى البيكاانت وتكورني لتنظكيم عديكدة مشكروعة أسباب البلدان
 وإمكانيككككة البيككككاانت اقتصككككاد وخنككككق البيككككاانت تككككدفقات تقييككككد لعككككد  متككككوازن ،كككك  اتبككككاع يف النظككككر

 يهكدف أن ينب كي الرقميكة التجكارة بشكأن أعمال جدول أي أن إىل املشار  وأشار منه. الستفادة
 علكككى البيكككاانت تكككدفقات ييّسكككر مبكككا التككككاليف، وخفككك  اإلنرتنكككت إىل الوصكككول ن كككا  توسكككيع إىل

 العكاملي التقكارب وبع  البياانت، ومقصد مصدر بلدان جانب من التزامات مع العاملي، الصعيد
 املناسبة. التنظيمية املعاير بشأن
 األفكراد مجيكع أمكا  الرقميكة التجكارة ابب التكنولوجيكا فت  كيفية  إىل الثاي املشار  وت ر  -١4

 يف املنصككات وقككوة احلككدود عككرب البيككاانت تككدفُكّقات أمهيككة علككى وشككّدد والقتصككادات. واملؤسسككات
 يعتكرب ول اا.رقميكاا رابعك يكتسكي فتئ ما عاملي اقتصاد إرار يف القتصادي النمو وحتقيق البتكار
 عمكل، فكرص ابلضكرورة يسكتحد  ل ألنكه لبيكاانتا قيمكة لتعظكيماا مهمكاا أمر اا دائم البياانت تورني
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 السككتخدا  مككن البيككاانت قيمككة وتنشككأ اا.جككد مكلفككة وصككو،ا األساسككية اهلياكككل بنككاء عمليككة وألن
 جُتّمكككع وأن تتكككدفق أن علكككى قكككدرهتا خكككالل مكككن البيكككاانت قيمكككة وتُعظّكككم التخكككزين، موقكككع مكككن ولكككيس
 لعتمكككاد األولويككة إع ككاء علكككى يرّكككزوا أن ينب ككي السياسككات واضكككعي أن املشككار  ولحكك  وحُتلّككل.

 تكككدعم الكككيت األساسكككية اهلياككككل وحتسكككني واسكككع، ن كككا  علكككى والتصكككالت املعلومكككات تكنولوجيكككا
 السكتعمال إلعكادة القابلكة ابلبيكاانت اإلمكداد وتعظيم الرقمية، والتجارة البياانت جمال يف البتكار
 بعلكو  متعلقكة مهكارات اكتسكاب علكى العكاملني ومسكاعدة للبيكاانت، للحدود والعابر احلر والتدفق
 يفاا سكككبب يككككون أل ينب كككي البيكككاانت تنظكككيم أن إىل األخكككر يف املشكككار  وأشكككار البيكككاانت. ومعكككارف
 أجكككل مكككن سكككلم إىل حتتكككاج الناميكككة البلكككدان معظكككم أن حيكككث احملليكككة، املشكككاريع يف البتككككار خنكككق
 الدولية. األسوا  إىل الوصول
 بسكككرعة. املتحكككر  الرقمكككي لالقتصكككاد املعّقكككد ال كككابع علكككى الضكككوء الثالكككث املشكككار  وسككّل  -١٥
 اجلهكات مكن قليكل عكدد ملكيكة يف املسكتخدمني وجمموعات ابألفراد املتعلقة املعلومات أهم وتوجد
 وُفصككلت للبيككاانت. القيميككة السلسككلة تككرتأس الككيت العامليككة، الرقميككة املنصككات هككي الرئيسككية، الفاعلككة

 ينب كككي الناميكككة للبلكككدان الرئيسكككي الشكككا ل أن املشكككار  ولحككك  اإلنتكككاج. عمليكككات عكككن املعلومكككات
 إدارةاا أيضكك يشككمل أن بككل اإلنسككان، حقككو  مككن كحككق  اخلصوصككية، محايككة يف مث مككن ينحصككر أل

 املضككككافة القيمكككة مككككن كبكككر  جككككزء ويتحقكككق القتصككككادية. وقيمتهكككا املوارنككككون ينتجهكككا الككككيت البيكككاانت
اا ملككك تككون أن مث مكن وينب كي للمجتمعكات، والسكرية اجلماعيكة والبيكاانت العالقكات مكن للبيكاانت
 هكذه تكتحكم أن يتعكني شكامل، رقمكي اقتصكاد مكن الناميكة البلكدان تسكتفيد ولككي اجملتمعكات. هلذه

 إرسككاء مكن النتهكاء وعنككد رقميكة. حتليليكة معلومككات ت كوير علكى يسككاعدها مبكا البيكاانت يف البلكدان
 احلككدود، عككرب البيككاانت تككدفق إمكانيككة بشكأن مفاوضككات تعقككد أن ميكككن للبيككاانت، الورنيككة امللكيكة
 البياانت. لنوعاا وفق
 إبجيكاد يتعلكق فيمكا الورنيكة جتكارهبم مندوبني عدة تقاسم ذل ، تلت اليت املناقشة وخالل -١6
 التكوازن حتقيكق ضرورة إىل املندوبني بع  وأشار الرقمي. والقتصاد اإللكرتونية للتجارة مواتية بيلة
 الورنيكة املصكاح محايكة وبكني والبتككار التجكارة أجكل مكن احلكدود عكرب البياانت بتدفق السماح بني

 البياانت محاية ضمان يف التحدي ويتمثل واخلصوصية. الشخصية ابلبياانت يتعلق فيما املشروعة
 رخكرون منكدوبون وشكدد وتكدفقها. للبيكاانت نقدية قيمة إبع اء ذل  أ ناء يف والقيا  واخلصوصية

 يف أكثككر الناميككة البلككدان تككتحكم أن وجككوب إىل مشككرين للبيككاانت، القتصككادية القيمككة أمهيككة علككى
 ولكيس املنتجكني ملكيكة يف البيكاانت تككون أن وينب كي شكاملة. رقميكة تنميكة حتقيق أجل من بياانهتا
 البيككاانت لتككدفق وكككذل  وتسككعرها، البيككاانت مللكيككة قانونيككة أرككر وضككع إىل حاجككة ومثككة اجملمعككني،

 قليلكون منكدوبون وسكل  اا.متكافلكاا تقاسك القتصكادية الفوائكد تقاسكم ضمان أجل من احلدود، عرب
 اإللكرتونية، ابلتجارة اختيارايا  العمل وقف العاملية التجارة منظمة لقرار املمكنة اآلاثر على الضوء
 يف والتصككنيع اإليككرادات تعبلككة علككى اإللكككرتوي، النقككل علككى مجركيككة رسككو  مبوجبككه تُفككر  ل الككذي
 األركر إلنشكاء ككاف  سياسكاي حيّكز الناميكة للبلكدان يككون أن مبككان األمهيكة ومكن الناميكة. البلدان
 علكككى املنكككدوبني أحككد وشكككّدد احلككدود. عكككرب البيكككاانت تككدفقات لتنظكككيم الالزمككة والتنظيميكككة القانونيككة
 الرقمي. القتصاد يف الثقة إلبقاء عال، مستو  يف البياانت محاية معاير على احلفاظ ضرورة
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 البياان  وتدفقا  ابلبياان  املرتبطة والتحداي  الفرص -٣ 

 اخلكرباء لفريكق الثكاي التكوجيهي السكؤال علكى رّككزت الكيت الثالثكة املناقشة يف املشاركون ضمّ  -١7
 والتحكككدايت الفكككرص هكككي مكككا - الرقمكككي تصكككادوالق اإللكرتونيكككة ابلتجكككارة املعكككين الكككدويل احلككككومي
 العاملية؛ التنمية مبعهد رائسي زميل - البياانت؟ وتدفقات البياانت وتنظيم إبدارة املرتب ة الرئيسية
 جمكككككال يف خمكككككت  ومراسكككككل الكككككدويل؛ احلككككككم أسكككككلوب يف البتككككككار مبرككككككز الكبكككككار الكككككزمالء وأحكككككد

 .إيكونوميست دي صحيفة يف مساهم وكاتب إينز براند صحيفة لد  التكنولوجيا
 وإدمكككاج البيكككاانت اسكككتنبا  هبكككا يُتكككي  أن ميككككن الكككيت الكيفيكككة إىل األول املشكككار  وت كككّر  -١8

 الص ر البال ة للمؤسسات ابلنسبة سيما ول النامية، البلدان يفاا فرص القيمة سالسل يف البياانت
 خّفضككت وقككد العامليككة. األسككوا  مككع التواصككل أجككل مككن احلجككم، واملتوسكك ة الصكك رة واملؤسسككات
 يف الرائككدة الشككركات حتكككم يككؤدي أن مككن خمككاوف مثككة أن بيككد التشكك يلية التكككاليف بعكك  الرقمنككة
 اعتمكككاد إىل يكككؤدي مبكككا اقتصكككاداهتا، يفاا أيضككك حتكمهكككا إىل الناميكككة البلكككدان مكككن املسكككتمدة البيكككاانت
 ابلسكتفادة يتعلكق فيمكا منهجيكة حتكدايت النامية البلدان وتواجه العمالة. يف والتأ ر اآليل التش يل
 القيمكككة سالسكككل ألناا ونظكككر  املنصكككات. تتجكككاوز للبيكككاانت القتصكككادية واإلمككككاانت البيكككاانت. مكككن

 للبيككاانت وميكككن والبلككد. الق ككاع حبسككب ابلبيككاانت املتعلقككة املسككائل يف النظككر ينب ككي فإنككه حمككّددة،
 يف معظمهكا يوجكد الكيت الرائكدة، للشكركات جكائرة تنافسية مزااي توفر أن القيمة سلسلة يف احملصورة
 أجل من البياانت إىل الوصول النامية للبلدان فأكثر أكثراا مهم وابت املتحدة. والولايت الصني
 اعتمكاد البيكاانت مكن إمنائيكة مكاسكب حتقيكق إزاء املتبعكة السياساتية النه  خمتلف وتشمل التنمية.
 معينة أبنواع يتعلق فيما إل التشريع وعد  احلدود؛ عرب البياانت تدفقات بفت  احلرة، السو  ، 
 الصككاح أجككل مككن البيككاانت مككن معينككة أنككواع تقاسككم علككى حيّفككز مبككا األمهيككة، احلاسككة البيككاانت مككن

 أن ميكككككن ل هيكليككككة كمشكككككلة  املتقدمككككة البلككككدان يف الرائككككدة الشككككركات سككككل ة إىل والنظككككر العككككا ؛
 الناميكة؛ البلكدان يف البيكاانت تكورني الق اعيكة السياسكات تضكمن أن ضرورة مع السو ، يصلحها
 يف متحّكمكككة تصكككب  أن للكككدول مبوجبكككه ميككككن البيككاانت، إزاءاا اسكككتقرار  أكثكككر سياسكككاي ،ككك  واتبككاع
 والتسلسكالت والسكياقات األمكاكن يف النظكر ضكرورة إىل املشكار  وأشكار البيكاانت. من معينة أنواع

 املختلفة. السياساتية النه  هذه إرارها يف ت ّبق أن ميكن اليت والشرو 
 التفككاو  حككول املناقشككات اسككتمرار مككن ابلككر م أنككه علككى الضككوء الثككاي املشككار  وسككّل  -١٩
 البلكككدان مكككن العديكككد علكككى يتعكككني احلكككدود، عكككرب البيكككاانت تكككدفقات إزاء عكككاملي ،ككك  اعتمكككاد بشكككأن
 وتشكظي السياسكات اتسكا  عكد  تفكادي أجكل مكن البيكاانت، إدارة علكى القكدرة بنكاء بدايكة النامية

 خككككالل مككككن احلككككدود عككككرب البيككككاانت تككككدفقات إدارة إزاءاا حاليكككك املتبككككع الككككنه  يفكككك  و  اإلنرتنككككت.
 لكنهكا منتكوج والبيكاانت املتبكادل. للتشك يل قابلكة أو عامليكة أو ملزمكة قواعد إىل التجارية التفاقات
 بقواعككد البيككاانت تككدفقات حُتكككم أن ينب ككي كككان  إذا مككا مسككألة يثككر مككا وهككو عامككة، سككلعة أحيككاانا 
 مككناا خلي كك الكككرب  الككدول متلكك  ابلبيككاانت، يتعلككق وفيمككا فعاليككة. أكثككر جديككد بككنه  أو التجككارة
 للجهككات التنافسككية امليككزة بفعككل الناميككة البلككدان يف البيككاانت إدارة عككد  ويتفككاقم لتنظيمهككا، القواعككد
 الصكككلة ذات والقككدرات املهكككارات و يككاب املتقدمكككة، البلككدان يف ابلفعكككل املوجككودة الرئيسكككية الفاعلككة
 لكككوائ  لوضككع مشكككرتكة أرضككية إجيكككاد السياسككات صكككانعي وعلككى البيكككاانت. مككن لالسكككتفادة الالزمككة
 ذكيكة إدارة صكيا ة أجكل من التعاون املتقدمة والبلدان النامية البلدان على يتعني اا،وأخر  تنظيمية.
 القتصادية. للتنميةاا مورد جعلها ب ر  للبياانت
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 هائلكة فوار  ووجود قيمة. العا  موارد أكثر تعترب البياانت أن إىل الثالث املشار  وأشار -٢٠
 يسكككتدعي اجلهكككات مكككن و رهكككا البيكككاانت اقتصكككاد يف املهيمنكككة الفاعلكككة اجلهكككات بكككني املعلومكككات يف

 لككككن كبكككرة،اا  أرابحككك املتقدمكككة البلكككدان يف املهيمنكككة الفاعلكككة اجلهكككات وحتقكككق جديكككد. إركككار وضكككع
 التنظكيم، عكد  ظكل يف األرابح. هكذه خلقكت الكيت البيكاانت ملكيكة ادعاء بوضوح يست يع أحد ل

 والككولايت الصككني عليككه هتككيمن أن احتمككال مككع قليلككة، فلككة علككىاا احتكككار  البيككاانت اقتصككاد أصككب 
 وليكة املشكار  اقكرتح ولكذل  الرقمكي؛ للعا  مناسبة املنافسة سياسة تكن و  املستقبل. يف املتحدة
 مككع بياانهتككا بتبككادل معينككة سككوقية حصككة تبلككغ الككيت الشككركة مبوجبهككا تلككز  اا،تككدرجيي البيككاانت لتقاسككم
 وألن متعكددة مبحصكلة لعبكة وإمنكا صكفرية مبحصكلة لعبكة لكيس البيكاانت سيا  ألناا ونظر  املنافسني.
 تقاسكم يككون وقكد البيكاانت. مكن السكتفادة يف العامليكة ملنصكاتا ستسكتمر متضكادة،  كر البياانت
 البيكككاانت إىل الوصكككول إمكانيكككة مكككع العكككا ، أحنكككاء مجيكككع يف الشكككركات لسكككتفادة وسكككيلة البيكككاانت
 ختزينها. مكان عن النظر بصرف
 بتنظككيم يتعلككق فيمككا سككيما ل متباينككة، رراء اخلككرباء قككّد  ذلكك ، تلككت الككيت املناقشككة وخككالل -٢١

 مصككدر هككي البيككاانت أن املنككدوبني بعكك  وأّكككد البيككاانت. وتككورني احلككدود عككرب البيككاانت تككدفقات
 اجلهكككات حتكككاف  أن إىل متيكككل التجاريكككة التفاقكككات وأن الناميكككة البلكككدان يف للشكككركات تنافسكككية ميكككزة
 يتسكى ككياا  حمليك املولكدة البيكاانت تكدفقات تنظكيم جيكب وهككذا الرايدة، مزااي على املهيمنة الفاعلة
 حملككي رقمككي ق ككاع بنككاء يت لّككب ذلكك ، علككى وعككالوة منهككا. اقتصككادية فائككدة حتقيككق الناميككة للبلكدان
 والضكرائب السكوقية القكوة ترككز مسكأليت معاجلكة ويتعكني رقميكة، ق اعيكة وسياسكة حمليكة بياانت توافر
 املتعلقكككة القانونيكككة األركككر تكييكككف إىل احلاجكككة علكككى منكككدوبني عكككدة وشكككّدد الرقمكككي. القتصكككاد يف

 تككدفقات تيسككر املنككدوبني بعكك  أيّككد ذلكك ، مككن العكككس وعلككى الورنيككة. الظككروف مككع ابلبيككاانت
 قكد البيكاانت تكورني أن علكى التأكيكد مكع والتجكارة، البتككار لتيسكر كوسيلة  احلدود عرب البياانت
 نظككا  امككتال  املمكككن ومككن التنميككة. لتحقيككق ضككرورايا  ولككيس الكفككاءة وخيفكك  التكككاليف مككن يزيككد
 أعكككرب ذلككك ، علكككى وعكككالوة تورينهكككا. دون البيكككاانت تكككدفقات سكككالمة وضكككمان البيكككاانت حلمايكككة
 علكككى املنافسكككة سياسكككة ت بيكككق علكككى الناميكككة البلكككدان قكككدرة إزاء قلقهكككم عكككن املنكككدوبني مكككن العديكككد
 يفاا مهمكاا دور  يكؤدي اإلقليمكي التكامكل أن منكدوبني عكدة ولحك  القويكة. العاملية الرقمية املنصات
 اخلصوصككية محايككة يف احلككق أن علككى أحككدهم وشككّدد احلككدود. عككرب البيككاانت تككدفق سياسككات وضككع

 الضكروري مكن يككون قكد أنه إىل مندوبني عدة وأشار البياانت. تقاسم عند أساسي أمر والبياانت
 البياانت. أنواع ملختلف خمتلفة تنظيمية لوائ  وضع

 التنظيمية والتحداي  القضااي -٤ 

 اخلكرباء لفريكق الثالث التوجيهي السؤال على رّكزت اليت الرابعة املناقشة يف املشاركون ضم -٢٢
 خمتلكككف يف املتبعككة املؤسسككية والرتتيبككات واألنظمككة العامككة السياسككات هككي مككا - الككدويل احلكككومي
 ومحايتهكككا، الرقمكككي ادوالقتصككك اإللكرتونيكككة ابلتجكككارة املتعلقكككة البيكككاانت لسكككت الل واملنكككارق البلكككدان
 والقتصكككاد الشكككباب، خيككك  وفيمكككا وداخلهكككا البلكككدان بكككني ذلككك  يف مبكككا الرقميكككة، الفجكككوات وسكككدّ 
 اجلنسككانية؟ واملسككائل احلجككم، واملتوسكك ة الصكك رة واملؤسسككات الصكك ر البال ككة واملؤسسككات الريفككي،
 ت ككوير وكالكة يف اإللكرتونيكة التجكارة مكتكب ومكدير أورواب، جملكس يف البيكاانت محايكة وحكدة رئكيس

 أفريقيا. جنوب يف املنافسة جلنة مفو  وانئب بتايلند اإللكرتونية املعامالت
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 األفكككككراد محايكككككة اتفاقيكككككة أورواب، جمللكككككس ١٠8 رقكككككم املعاهكككككدة أن األول املشكككككار  ولحككككك  -٢٣
 يتعلكق فيما قانوانا  امللز  الوحيد الدويل الص  متثل الشخصية، للبياانت اآللية ابملعاجلة يتعلق فيما
 يف التفاقيكة وأ كرت البلكدان. مجيع أما  مفتوحة وتعترب الشخصية، والبياانت اخلاصة احلياة حبماية

 علكككى احلفككاظ مككع األخكككرة، الت ككورات لككتعكس ونُكّقحكككت العككا ، أحنككاء مجيكككع يف أخككر  تشككريعات
 محايكة بشكأن األورويب لالحتاد العامة الالئحة مثل األخر ، الدولية التوجيهية املباد  مع التسا 
 ونقككل اخلصوصككية محايككة بشككأن والتنميككة القتصككادي التعككاون ملنظمككة التوجيهيككة واملبككاد  البيككاانت،
 اهلككاد  واحملككي  رسككيا لككدول القتصككادي التعككاون منتككد  وإرككار احلككدود، عككرب الشخصككية البيككاانت
 وحتريرهككا العتبككار، بعككني لسككيا ا أخككذ خككالل مكن البيككاانت إ ككراء ويتعككني اخلصوصككية. محايككة بشكأن
 السكككماح رريكككق عكككن النمكككو، مكككن التجاريكككة املشكككاريع لتمككككني ومحايتهكككا، امل لقكككة، املسكككتودعات مكككن
 اسككتخدا  عنكد ومحككايتهماا أيضك الكزابئن متكككني مكن بكد ل ذلكك ، ومكع احلكدود. عككرب البيكاانت بتكدفق
 مككن بككدّ  ل مث ومككن ابملخككارر، حمفككوف أمككر احلككدود عككرب املعلومككات وتككدفق هبككم. اخلاصككة البيككاانت
 الالئحكة وهتكدف البيكاانت. محايكة وككالت بكني والتعكاون ابملثكل املعاملكة خكالل مكن احلمايكة ضمان
 التجاري، الق اع يف للبياانت الدويل النقل تعزيز إىل البياانت محاية بشأن األورويب لالحتاد العامة
 قككد الككيت البلككدان تلكك  لتحديككد رليككات عككدة علككى وتككن  اخلصوصككية، محايككة إىل نفسككه الوقككت ويف
 املتعلقكة امللزمكة والقكوانني املالءمكة قكرارات ذل  يف مبا األورويب، الحتاد موارين بياانت إليها تتدفق

 محايكة "درع يكدعى معكني نظكا  ُوضكع املتحكدة، الكولايت ويف املوحدة. التعاقدية والبنود ابلشركات
 وهككككذا املتحككدة؛ األمككم إرككار يف البيككاانت حلمايككة صكك  اآلن حككى يوضككع   لكنككه اخلصوصككية".

 علككى التصككديق علككى األعضككاء الككدول بتشككجيع اخلصوصككية يف ابحلككق املعككين اخلككاص املقككرر أوصككى
 .١٠8 رقم املعاهدة
 أساسككية هياكككل تككوفر يف اإللكرتونيككة املعككامالت ت ككوير وكالككة عمككل الثككاي املشككار  وعككر  -٢4
 يف العاملككة احلجككم واملتوسكك ة الصكك رة للمؤسسككات ابلنسككبة سككيما ول اإللكرتونيككة، للمعككامالت رمنككة
 الشخصكككية. والبيكككاانت اخلصوصكككية محايكككة مسكككألة بشكككأن توصكككيات وقكككد  اإللكرتونيكككة، التجكككارة جمكككال

 منكككابر علكككى املتاحكككة بياانهتكككا عكككناا كثكككر   تعلكككم ل السككككان مكككن كبكككرة  شكككرائ  ألن مهكككم، أمكككر والتوعيكككة
 ويف فهمهككا. صككعوبة أو روهلككا بسككبب اخلصوصككية سياسككات تقككرأ ل أو الجتمككاعي التواصككل وسككائ 
 اخلصوصكية يف واحلكق الرقمنكة. حنكو البلد حتول بسبب متزايدة أمهية تكتسي اخلصوصية ابتت اتيلند،
 بشككأن عككا  قككانون قريككب، وقككت حككى يوجككد، يكككن   لكنككه ،١٩٩١ عككا  منككذ الدسككتور يف مكفككول
 اجلمعيكككككة صككككادقت ،٢٠١٩ عككككا  ويف حمكككككددة. جمككككالت يف تشككككريعات فقككككك  بككككل البيككككاانت، محايككككة

 كانكككت  الصكككيا ة وعمليكككة الشخصكككية. البيكككاانت محايكككة بشكككأن قكككانون مشكككروع علكككى الورنيكككة التشكككريعية
 ت كورات حتقيكق حنكو والكدفع والبيكاانت اخلصوصكية محايكة بكني التكوازن حتقيق إىل احلاجة بسبب صعبة

 والتنمية. الرقمنة أجل من واخلاص العا  الق اعني بني تعاوانا  يت لب توازن وهو تكنولوجية،
 لسياسككة ابلنسككبة وراثرهككا اإللكرتونيككة والتجككارة الرقميككة األسككوا  الثالككث املشككار  وانقكك  -٢٥

 الت يكر وتبكين التحكدايت رفكع املهم من السابقة، الصناعية الثورات ذل  استوجبت وكما املنافسة.
 اسككتجابة اإلقليمككي التكامككل يشككّكل أن ميكككن املثككال، سككبيل علككى أفريقيككا، ففككي تككه.ذا الوقككت يف

 املتصكككلة الشكككوا ل وتشكككمل الواحكككدة. املن قكككة داخكككل التجكككارة وتيسكككر حرجكككة كتلكككة  بلكككو  لضكككرورة
 حظكككر وأشككككال املنصكككات، املتعكككددة التككككافؤ واتفاقكككات املفروضكككة، البيكككع إعكككادة أسكككعار ابملنافسكككة
 املشار  ولح  اجل رافية. املنارق بني األسعار يف والتمييز اإلنرتنت، شبكة على املبيعات وتقييد
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 حككواجز ارتفككاع إىل تككؤدي الشككبكات راثر وأن السككو ، يف ومهيمنككة كبككرة  أصككبحت الشككركات أن
 القضككااي واسككتعرا  كافيككة.   ككر رمبككا املتاحككة املنافسككة تنظككيم أدوات وأن السككوقية، والقككوة الككدخول
 اإلجككراءات تن ككوي مككااا وكثككر  التجاريككة. لألعمككال اجلديككدة النمككاذج فهككم حتسككني يف يفيككد السككابقة
 بككني التنسككيق يقتضككي مككا وهككو للحككدود، عككابرة راثر علككى املنصككات تتخككذها الككيت للمنافسككة املانعككة

 املعنيكة، املسكائل حجم إىل ابلنظر املشاكل، حل وحدها الورنية السياسة تست يع ول السل ات.
 أن املشككار  وأبككرز الشككبكات. وراثر السككوقية، والقككوة املسككتهل ، ومحايككة اخلصوصككية، ذلكك  يف مبككا

 علكى املسكتخدمني قكدرة مكع احلل، مناا جزء تشّكل قد املفتوحة البياانت ونظم البياانت تنقل عملية
 يف للمنافسكة سكلو  قواعكد مدونكة وضكع مكن بكد ول البياانت. هذه لتقاسم وخبياراهتم ببياانهتم التنقل
 األسكوا . تلك  لتعقيكدات التصدي أجل من يلز  مبا التنظيمية اهليلات جتهيز ومن الرقمية، األسوا 
 يف يكمكن التحكدي لككن سكليم، حنكو علكى هلكا التصكدي أجكل مكن األساسكية املشككلة فهم املهم ومن
 ال مكو  إزالكة السكتباقي التنظكيم ويقتضكي اا.واضكحاا حتديكد ابملنافسكة إحلاقكه )احملتمكل( الضرر حتديد
 املهككككارات يف والسككككتثمار والتكنولوجيككككا، الضككككخمة ابلبيككككاانت يتعلككككق فيمككككا املنافسككككة بشككككوا ل احملككككي 
 تنظكككيم عكككن أمثلكككة املشكككار  تقاسكككم اا،وأخكككر  منّسكككقة. اسكككتجابة تكككوفر أجكككل مكككن النظكككراء بكككني والتعكككاون
 .القضائية الولايت من و رها أفريقيا جنوب يف الرقمي القتصاد يف املنافسة
 ابلككككنه  يتعلككككق فيمككككا متضكككاربة مواقككككف اخلككككرباء قككككد  ذلككك ، تلككككت الككككيت املناقشككككة وخكككالل -٢6

 علككى البيككاانت ملكيككة تنظككيم أمهيككة علككى املنككدوبني بعكك  وشككدد البيككاانت. إزاء املتبعككة السياسككاتية
 خمتلف بني التمييز املهم ومن فيها. اجملتمعات أو األفراد وحتكم حقو  يكفل مبا الورين، الصعيد
 والضرائب الحتكارية الجتاهات ملعاجلة مناسبة سياسات وضع إىل حاجة ومثة البياانت. أشكال
 أن يتعككنّي  كمككا  اا.واسككعاا تقاسكك البيككاانت مككن احملققككة الفوائككد لتقاسككم وكككذل  الرقمككي، القتصككاد يف

 وأبكككرز البيككاانت. تككورني منهكككا ب ككر  صككناعي، حتكككول بتحقيككق الناميككة للبلكككدان السياسككات تسككم 
 مكن البلدان لتمكني الصحي  السياسي اخليار هو احلدود عرب البياانت تدفق أن رخرون مندوبون
 التجاري. النشا  تثب  اليت الضرورية  ر التكاليف وتفادي العاملي الرقمي القتصاد يف الندماج
 علكى تقاسهكا وكيفيكة لبيكاانتا قيمكة لتقكدير أبعمكال األونكتكاد تضك لع أن املنكدوبني بع  ورلب
 وأمنهكا. البيكاانت محايكة بشكأناا ورنيك املتخكذة التكدابر خمتلكف منكدوبني عدة ووصف منصف. حنو
 العامككة الالئحككة يف عليهككا املنصككوص الكفايككة مبت لبككات يتعلككق فيمككا شككوا ل قليلككون منككدوبون وأاثر
 األعمال وتنمية والبتكار، التكنولوجيا أهداف بني التوازن حتقيق الضروري ومن البياانت. حلماية
 املعنيني. املصلحة أصحاب مجيع حقو  محاية مع واخلصوصية، التجارية،

 االصطناعي وال كاء البياان  حتليل بتقنيا  املتعلقة القدرا  بناء -٥ 

 املقككرر، - الككرئيس انئككب عككن نيابككة املنككدوبني أحككد ترأسككها الككيت اخلامسككة، املناقشككة ترّكككزت -٢7
 أن الناميكة للبلكدان ميككن كيكف  أي، الكدويل، احلكومي اخلرباء لفريق الرابع التوجيهي السؤال حول
 تقنيكات مثكل والناشكلة، اجلديدة التكنولوجيات استخدا  أجل من املهارات، فيها مبا قدراهتا، تبين
 يف ماجسككتر بكرانم  مكدير وهككو املشكار ، وانقك  الصك ناعي؟ والككذكاء الضكخمة البيكاانت حتليكل

 سككككيا  يف املهككككارات بنككككاء اهلككككاد ، واحملككككي  رسككككيا جبامعككككة التجاريككككة لألعمككككال الت بيقككككي التحليككككل
 علككو  يف املهككارات نقكك  أن إىل املشككار  وأشككار متزايككدة. بصككورة البيككاانت علككى القككائم القتصككاد
 وأظهرت والقتصادات. للشركات ابلنسبة ابلغ قلق مصدر يشكل التحليلية والدراسات البياانت
 والدراسكات البيكاانت علكو  يف املختصكة العاملكة اليكد علكى كبكر  رلكب هنا  سيكون أنه التوقعات
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 الككذي اهلككاد ، واحملككي  رسككيا لككدول القتصككادي التعككاون منتككد  يف األعضككاء البلككدان يف التحليليككة
 علكككو  يف كفكككاءات  بتكككوفر التوصكككية إىل Data Analytics Raising Employment مشكككروعه أفضكككى
 الرقميككككة. املهككككارات يف الفجككككوة سككككد إىل ترمككككي مبككككادرات واقككككرتح التحليليككككة، والدراسككككات البيككككاانت
 اجلديكد الرقمكي القتصاد احتياجات لتلبية الصلة ذات التحليلية القدرات بناء إىل الفلبني وهتدف
 يفاا تنافسكككي يككككون البيكككاانت علكككى قكككائم لقتصكككاد اإليكولكككوجي النظكككا  ولوضكككع العمالكككة حيكككث مكككن

 وقكد التحليكل. بكفكاءات اجملتمكع لتزويكداا رئيسكياا ومصكدر  العكاملي الصعيد على التحليلية الدراسات
 لألعمككال الت بيقكي التحليكل يف ماجسكتر وأنشكئ التحليكل، جمكال يف خمتلفكة وظيفيكة أدوار ُحكّددت
 يشككككمل ن ككككا ال واسككككع بككككرانم  إرككككار يف التخصصككككات متعككككدد مككككنه  اسككككتحدا  مككككع التجاريككككة،
 وميككككن حتليليكككون. مكككديرون منكككه ويتخكككرج التقنيكككة؛ املهكككارات علكككى يقتصكككر ول الشخصكككية املهكككارات
 بسككرعة والنمككو ضككيق، ن ككا  علككى والبككدء واسككع، ن ككا  علككى التفكككر يلككي: كمككا  التجربككة تلخككي 
 لإلدارة. قابل حنو وعلى
 املهكارات تعزيكز يف الورنيكة جتكارهبم مندوبني عدة تقاسم ذل ، تلت اليت املناقشة وخالل -٢8

 إىل املنكدوبني أحكد وأشكار األخكر . البلكدان يف البيكاانت حتليكل تقنيكات اسكتخدا  ودعم والقدرات
 فحسككب، التجاريكة األعمكال لت كوير ل البيكاانت حتليكل تقنيكات يف متخصصكني إىل حاجكة مثكة أنكه
 للتفاعكككل الشخصكككية املهكككارات أمهيكككة رخكككر منكككدوب وأككككد سياسكككات. صكككانعي بوصكككفهماا أيضككك بكككل

 الص ناعي. الذكاء توسع إىل ابلنظر سيما ول التكنولوجيا، مع البشري

 املقرتحة السياساتية التوصيا  بشأن مناقشة -٦ 

 السياسككة بشككأن الككرئيس اقرتحهككا توصككيات جمموعككة الككدويل احلكككومي اخلككرباء فريككق انقكك  -٢٩
 اآلراء، يف توافكق إىل التوصل جر  أنه يبدو املسائل، ببع  يتعلق وفيما .٣ البند إرار يف العامة
 أن وإمكانيكككة والتنميكككة، للتجكككارة ابلنسكككبة الرقميكككة للبيكككاانت املتزايكككدة ابألمهيكككة يتعلكككق فيمكككا سكككيما ل

 مككن الرقميككة الفجككوات معاجلككة إىل واحلاجككة سككواء، حككد علككى وحتككدايت فككرص علككى الرقمنككة تن ككوي
 مكككن عكككدد بشكككأن اآلراء يف كبكككر  تبكككاين مثكككة زال مكككا أنكككه  كككر أخكككر . وتكككدابر القكككدرات بنكككاء خكككالل
 األنظمككة وربيعككة احلككدود؛ عككرب البيككاانت تككدفقات وتنظككيم إدارة كيفيككة  سككيما ول األخككر ، القضككااي
 والتجاريككة الق اعيككة والسياسككات وملكيتهككا وتورينهككا البيككاانت محايككة فيهككا )مبككا ابلبيككاانت املتعلقككة
 وإمنائيكة جتاريكة فوائكد حتقيكق ب كر  هبكا التوصكية ينب كي الكيت والدوليكة الورنيكة والسياسات الرقمية(؛
 الككدورة يف املناقشككة قيككد املواضككيع ومعظككم الرقمككي. والقتصككاد اإللكرتونيككة التجككارة يف البيككاانت مككن
 اتفككا  إىل التوصككل صككعوبة يف يسككهم الككذي األمككر السياسككية، الناحيككة مككن وحساسككة معقككدة الثالثككة
 املناقشككة تسكاعد أن ميككن ذلك ، ومككع العامكة. ابلسياسكات املتعلقكة التوصككيات مكن جمموعكة بشكأن
 أن وميكككن املتباينكة، واآلراء امل روحكة املسككائل فهكم زايدة يف املصكلحة صككاحبة اجلهكات بكني املكثّفكة
 الرقمي. والقتصاد البياانت من إمنائية مكاسب بتحقيق املتعلق املقبل العمل يف تساهم

  الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية التجارة بقياس املعين عاملال الفريق -جيم 
 األعمال( جدول من 4 )البند

 الفريكككق إنشكككاء األول، اجلكككزء والسكككتني، اخلامسكككة دورتكككه يف والتنميكككة، التجكككارة جملكككس قكككّرر -٣٠
 احلككومي اخلكرباء فريكق ُدعكي وهككذا، الرقمكي. والقتصكاد اإللكرتونيكة التجكارة بقياس املعين العامل
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 العامكل الفريكق اختصاصكات علكى املوافقكة إىل الرقمكي والقتصكاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل
 اقتصكككككاد إحصكككككاءات إلنتكككككاج األونكتكككككاد دليكككككل تنقكككككي  أي األول، لجتماعكككككه املقرتحكككككة واملواضكككككيع
 يف الرئيسكككية املرجعيكككة األداة الكككدليل ويشكككّكل احلكككدود. عكككرب اإللكرتونيكككة التجكككارة وقيكككاس املعلومكككات
 اقتصكككككاد قيكككككاس عكككككن املسكككككؤولة الورنيكككككة اإلحصكككككائية املنظمكككككات ملكككككوظفي املتحكككككدة األمكككككم منظومكككككة

 مراحككل مجيككع يف الناميككة البلككدان يف اإلحصككائيون يسككتخدمه دلككيالا  ُيشككّكل أن ويتوقككع املعلومككات،
 وتت لككب التجاريككة. ابألعمككال املتصكلة والتصككالت املعلومككات تكنولوجيكا إحصككاءات ونشككر إنتكاج
 التصككنيفات أحككد  تتضككمن أ،ككا مككن للتأكككداا تنقيحكك ،٢٠٠٩ عككا  يف الصككادرة احلاليككة، الصككي ة

 الرقمكككككي. والقتصكككككاد اإللكرتونيكككككة التجكككككارة قيكككككاس جمكككككال يف اجلديكككككدة الت كككككورات وككككككذا والتعكككككاريف
 ومكدخالت تعليقكات األعضكاء الكدول مكن اإلحصكائيون اخلكرباء يقد  أن األونكتاد أمانة واقرتحت
 السكل ات حتككم قكوة مكن يزيكد مبكا العامكل، للفريكق األول الجتماع يف للدليل منق  مشروع بشأن

 الككككدول ل لككككب السككككتجابة أجككككل مككككن الثككككاي املوضككككوع واقككككرُتح الصككككلة. ذات الورنيككككة اإلحصككككائية
 الفريكق وإبمككان للحكدود. والعكابرة احملليكة اإللكرتونيكة التجكارة قيكاس حتسكني علكى املتزايكد األعضاء
 إىل األعضكاء الكدول دعكوة وميكن األخرة، املنهجية الت ورات يُقّيم أن األوىل، جلسته يف العامل،
 للبلكككدان مهككم املوضكككوع أن مككن الكككر م وعلككى اجملككال. هكككذا يف اجليككدة واملمارسكككات التجككارب تبككادل
 كرتونيكة،اإلل ابلتجكارة املتعلقكة اإلحصكاءات يف نقك  يوجكد فإنه سواء، حد على واملتقدمة النامية
 النامية. البلدان يف سيما ول
 علكككككى ووافقكككككوا اختصاصكككككاته، واعتمكككككدوا العامكككككل، للفريكككككق دعمهكككككم عكككككن اخلكككككرباء وأعكككككرب -٣١

 اإليضاحات إىل ا نان مندوابن وأشار األول(. الفصل )انظر األوىل للجلسة املقرتحني املوضوعني
 واقكرتح الرسيكة. الل كات جبميكع العامل للفريق الشفوية الرتمجة بتوفر يتعلق فيما األمانة من املقدمة
 األول، الجتمكاع يف سكتناق  اليت املواضيع ضمن العامل، الفريق ينظر أن إمكانية املندوبني أحد
 وأعككككرب املسككككتهلكني. بككككني فيمككككا وخاصككككة اإللكرتونيككككة، التجككككارة قيمككككة لقيككككاس الالزمككككة اجلهككككود يف

 املقبلة. العامل الفريق اجتماعات ابستضافة اهتمامهما عن واتيلند السودان

 تنظيمية مسائل -اثلثاا  
  املكت  أعضاء انتخاب -ألف 

 األعمال( جدول من ١ )البند
 يف الرقمككي، والقتصككاد اإللكرتونيككة ابلتجككارة املعكين الككدويل احلكككومي اخلككرباء فريككق انتخكب -٣٢

 حسككككن أمحككككد قككككادرة السككككيدة ،٢٠١٩ نيسككككان/أبريل ٣ يف املعقككككودة الفتتاحيككككة، العامككككة جلسككككته
 املقرر. - للرئيس انئبةا  )كندا( إميوند جويل والسيدة له، رئيسةا  )جيبوي(

  العمل وتنظيم األعما  جدو  إقرار -ابء 
 األعمال( جدول من ٢ )البند
 األعمككال جككدول أيضككاا، الفتتاحيكة العامككة جلسككته يف الككدويل، احلككومي اخلككرباء فريككق أقكرّ  -٣٣
 يلي: كما  األعمال وجدول .TD/B/EDE/3/1 الو يقة يف يرد كما  للدورة، املؤقت
 املكتب. أعضاء انتخاب -١ 
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 ل.عمال وتنظيم األعمال جدول إقرار -٢ 
 علكى يرتتب وما الرقمي والقتصاد اإللكرتونية التجارة يف ودورها البياانت قيمة -٣ 

 الشاملتني. والتنمية التجارة صعيد على راثر من ذل 
 الرقمي. والقتصاد اإللكرتونية التجارة بقياس املعين العامل الفريق -4 
 املعكككين الكككدويل احلككككومي اخلكككرباء لفريكككق الرابعكككة للكككدورة املؤقكككت األعمكككال جكككدول -٥ 

 الرقمي. والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة
 ابلتجككككارة املعككككين الككككدويل احلكككككومي اخلككككرباء لفريككككق الثالثككككة الككككدورة تقريككككر اعتمككككاد -6 

 الرقمي. والقتصاد اإللكرتونية

 ابلتجااااارة املعااااين الاااادويل احلكااااومي اخلاااارباء لفريااااق الثالثااااة الاااادورة تقرياااار اعتماااااد -جيم 
  الرقمي واالقتصاد اإللكرتونية

 األعمال( جدول من 6 )البند
 يف الرقمكككي، والقتصكككاد اللكرتونيكككة ابلتجكككارة املعكككين الكككدويل احلككككومي اخلكككرباء فريكككق أذن -٣4

 املقكككرر، - الكككرئيس انئبكككة تعكككدّ  أبن ،٢٠١٩ نيسكككان/أبريل ٥ يف املعقكككودة اخلتاميكككة، العامكككة جلسكككته
 الجتماع. اختتا  بعد الثالثة بدورته املتعلق للتقرير النهائية الصي ة الرئيسة، إشراف حتت
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__________ 

 .TD/B/EDE/INF.3 تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. ولالرالع على قائمة املشاركني، انظر الو يقة *

 املرفق

 *احلضور  
 األونكتاد: يف األعضاء التالية الدول ممثلو الدورة حضر -١

 الحتاد الروسي

 أذربيجان

 األرجنتني

 األردن

 إسبانيا

 أسرتاليا

 إستونيا

 أف انستان

 إكوادور

 ألبانيا

  أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا

 أو ندا

 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 أيرلندا

 إي اليا

 ابرا واي

 ابكستان 

 البحرين

 الربازيل

 برابدوس

 الربت ال

 بروي دار السال 

 بلجيكا

 بل اراي

 بن الدي 

 بنما

 بنن

 بواتن

 بوتسواان

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 برو

 بيالروس

 اتيلند

 تركيا

 تشاد

 تشيكيا
 تو و

 توفالو

 تونس

 جامايكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر

 جزر سليمان

 مجهورية الكون و الدميقرارية

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوراي

 مجهورية لو الدميقرارية الشعبية

 جنوب افريقيا

 جيبوي

 الدامنر 

 دولة فلس ني

 زامبيا

 زمبابوي

 ساموا

 سري لنكا

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 سن افورة

 السن ال

 السودان

 السويد

 سويسرا

 سراليون

 سيشيل

 صربيا

 الصني

 العرا 

 عمان

  ابون

  اان

  واتيمال

  ياان

 فانواتو

 فرنسا

 الفلبني

 فنلندا

 قربص

 كازاخستان
 الكامرون

 كمبوداي

 كندا

 كواب

 كوت ديفوار

 كوستاريكا
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 الكون و

 الكويت

 كريباس

 كينيا

 لتفيا

 ليرباي

 ليبيا

 ليتوانيا

 ليسوتو

 مايل

 مد شقر

 مصر

 امل رب

 املكسي 

 مالوي

 اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربي انيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

 من وليا

 موريتانيا

 موزامبيق

 ميامنار

 انميبيا

 النمسا

 نيبال

 النيجر

 نيجراي

 نيوزيلندا

 هاييت

 اهلند

 هندوراس

 هن اراي

 هولندا

 الولايت املتحدة األمريكية

 الياابن

 اليمن
 :الدورة يف مُمثلة التالية الدولية احلكومية املنظمات وكانت -٢

 األفريقي التنمية مصرف 
 األفريقي الحتاد 
 اهلاد  واحملي  والكاري  أفريقيا دول جمموعة 
 الكاري  التنمية مصرف 
 الكومنولث أمانة 
 العربية اخللي  لدول التعاون جملس 
 اجلمركي التعاون جملس 
 اآلسيوية األوروبية للمن قة القتصادية اللجنة 
 األورويب الحتاد 
 القتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة 
 اإلسالمي التعاون منظمة 
 اهلاد  احملي  جزر منتد  أمانة 
 اجلنوب مركز 
 أفريقيا ل رب والنقدي القتصادي الحتاد 

 :الدورة يف مُمثّلة التالية وبراجمها وهيلاهتا املتحدة األمم أجهزة وكانت -٣
 ألفريقيا القتصادية اللجنة 
 ألورواب القتصادية اللجنة 
 الكاري  البحر ومن قة الالتينية ألمريكا القتصادية اللجنة 
 الدولية التجارة مركز 
 لل فولة املتحدة األمم منظمة 
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 العاملي األ ذية برانم  
 :الدورة يف مُمثلة التالية املعنية واملنظمات املتخصصة الوكالت وكانت -4

 الدولية العمل منظمة 
 للهجرة الدولية املنظمة 
 لالتصالت الدويل الحتاد 
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة 
 العاملي الربيدي الحتاد 
 الدويل البن  جمموعة 
 الفكرية للملكية العاملية املنظمة 
 اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة 
 العاملية التجارة منظمة 

 :الدورة يف ممثّلة التالية احلكومية  ر املنظمات وكانت -٥
 العامة الفلة 
 والسياساتية القتصادية البحو  مركز 
 املستهلكني و قة لوحدة الدولية اجلمعية 
 للمستهلكني الدولية املنظمة 
 املستدامة والتنمية للتجارة الدويل املركز 
 الدولية التجارة  رفة 
 العايل التعليم شهادات لتوحيد الدولية الشبكة 
 العمل ألرابب الدولية املنظمة 
 ال ر  على للنقل الدويل الحتاد 
 الدويل القتصادي ابلتعاون للنهو  الكامرونية املنظمة 
 مجعية املوارن 
 العامة للخدمات الدولية اهليلة 
 الثالث العا  شبكة 
 اخلاصة الفلة 
 الدويل اجلوي النقل احتاد 
 للمحي  الدويل املعهد 

    


