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

أوالا -اإلج اراءا الااي اخت ا ا فريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل املعااين ابلتجااارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
ألف -الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
(البند  4من جدول األعمال)

 -١يف اجتماع ُعقد يف  ٥نيسان/أبريل  ،٢٠١٩اعتمد فريق اخلكرباء احلككومي الكدويل املعكين
ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي اختصاصكات الفريكق العامكل املعكين بقيكاس التجكارة اإللكرتونيكة
والقتصاد الرقمي ،ووافق على أن يتناول الفريق العامل يف اجتماعه األول املواضيع التالية:
(أ)

مراجعة دليل األونكتاد إلنتاج إحصاءات حول اقتصاد املعلومات؛

(ب)

قياس التجارة اإللكرتونية احمللية والعابرة للحدود (التجارة اإللكرتونية).

ابء -جاادو األعمااا املؤق ا للاادورة الرابعااة لفريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل املع ااين
ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
(البند  ٥من جدول األعمال)

 -٢قك ّكرر فريككق اخل كرباء احلكككومي الككدويل يف جلسككته العامككة اخلتاميككة ،املعقككودة يف  ٥نيسككان/
أبريل  ،٢٠١٩إحالة اختاذ قرار بشأن هذا البند من جدول األعمال إىل جملكس التجكارة والتنميكة.
وستجمع أمانة األونكتاد املقرتحات الواردة من الكدول األعضكاء بشكأن جكدول األعمكال واألسكللة
التوجيهيككة وستُعرض ككها عل ككى اجملل ككس لينظ ككر فيه ككا ،عل ككى أن يق ككرر اجملل ككس الص ككي ة النهائي ككة جل ككدول
األعمال املؤقت.

اثنيا -موجز أع ّده الرئيس
ألف -اجللسة العامة االفتتاحية
 -٣أدىل األمك ككني العك ككا لألونكتك ككاد ببيك ككان تلتك ككه بيك ككاانت ملمثلك ككي الوفك ككود التاليك ككة :ابكسك ككتان،
وإندونيسككيا؛ واهلنككد؛ واإلمككارات العربيككة املتحككدة؛ والع كرا ؛ ودولككة فلس ك ني؛ والسككن ال؛ والحتككاد
األورويب ،ابس ك ككم الحت ك ككاد األورويب ودول ك ككه األعض ك ككاء؛ وم ك ككاليزاي؛ والكرس ك ككي الرس ك ككويل؛ والس ك ككودان؛
والنيجر؛ ودولة بوليفيا املتعددة القوميات.
 -4وسك كلّ األم ككني الع ككا لألونكت ككاد ،يف مالحظات ككه الفتتاحي ككة ،الض ككوء عل ككى تزاي ككد أمهي ككة
ت ككدفقات البي ككاانت وتزاي ككد الهتم ككا هب ككا ،وأش ككار إىل أن املناقش ككة املتعلق ككة ابلبي ككاانت ،ول س ككيما
فيم ككا يتص ككل ابلس ككتخدا وامللكي ككة واخلروق ككات األمني ككة والقابليك كة للت ككأ ر ،تش كككل ظ ككاهرة رئيس ككية.
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وتشكككل التحككولت املرتب ككة ابلبيككاانت شككا الا رئيسككيا ابلنسككبة لألفكراد واملؤسسككات والبلككدان ،ومككن
املهم النظر يف راثرها اإلجيابية والسلبية على حد سواء .ومثة فرص لتحقيق أقصى قكدر ممككن مكن
الفوائككد القتصككادية ،مككن خككالل حتويككل البيككاانت إىل ذكككاء رقمككي يسرتشككد بككه يف اختككاذ الق كرارات
السككليمة ،أو تصككميم الفككرص ،أو خت ككي السياسككات .بيككد أنككه مثككة أيض كا ش كوا ل بشككأن مسككائل
األم ككن واخلصوص ككية وامللكي ككة والضك كرائب .ويت ككي فري ككق اخلك كرباء احلك ككومي ال ككدويل املع ككين ابلتج ككارة
اإللكرتونيكة والقتصككاد الرقمكي منتككد للمناقشكة علككى أسكاس أدلككة سكليمة وخ ككاب مسكتنر بشككأن
الجتاهات ،من أجل اسكت الل فكرص الزدهكار الشكامل إىل أقصكى حكد ممككن .ويتعكني أن تتنكاول
املناقشككة املتعلقككة بككدور وأت ككر البيككاانت الفجككوة الرقميككة والث كرات الكبككرة يف الوصككول إىل البيككاانت
ويف القككدرة علككى ترمجككة البيككاانت إىل ذكككاء رقمككي ،بككني البلككدان وداخلهككا علككى حككد سكواء .وتتمثككل
إحد املسائل الرئيسية اليت ميكنها توجيه املناقشات يف كيفية توليد قيادة فكرية ملساعدة اجملتمكع
اإلمنائي على مواءمة الجتاهات واإلمكانيكات يف ظكل تزايكد أمهيكة البيكاانت مكع ت لعكات الزدهكار
الشامل.
 -٥وق ّدمت أمانة األونكتاد و يقة معلومات أساسية بشأن قيمة البياانت ودورها يف التجارة
اإللكرتوني ككة والقتص ككاد الرقم ككي واآلاثر املرتتب ككة عل ككى ص ككعيد التج ككارة والتنمي ككة الش ككاملتني للجمي ككع
( .)TD/B/EDE/3/2ويف ككرز القتص ككاد الق ككائم عل ككى البي ككاانت فرصك كا وحت ككدايت عل ككى ح ككد سك كواء.
ويش كككل الوص ككول إىل البي ككاانت أم ككرا حاسك ك ا ابلنس ككبة لق ككدرة الش ككركات عل ككى املنافس ككة وإلنتاجي ككة
البل ككدان ،م ككن خ ككالل ت ككوفر مص ككادر جدي ككدة للمعرف ككة والبتك ككار وحتقي ككق األرابح .كم ككا إبمك ككان
البياانت أن تساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .بيد أنه توجد خمكارر مرتب كة ابخلصوصكية
واألم ككن وامللكيك ككة واس ككتخدا البيك ككاانت ،وبرتك ككز القك ككوة الس ككوقية يف يك ككد الش ككركات املسك ككي رة علك ككى
البيككاانت .ول تشككمل املوص كولية ابإلنرتنككت سككو نصككف سكككان العككا  ،ولككذا فإنككه مككن املهككم فهككم
خمتلف أبعاد الفجوة الرقمية .وظهرت قيمة البياانت يف أعقاب التحول إىل الكذكاء الرقمكي ،وهكي
قيم ككة ميك ككن اس ككت الهلا ب ككر خمتلف ككة .وتش ككمل القض ككااي السياس ككاتية الرئيس ككية ال ككيت يتع ككني حبثه ككا
خصوص ك ككية البي ك ككاانت وأمنه ك ككا ،واملنافس ك ككة ،واللك ك كوائ املنظم ك ككة لت ك ككدفقات البي ك ككاانت ع ك ككرب احل ك ككدود،
والضكرائب ،وبنككاء القككدرات يف جمككال حتليككل البيككاانت .وقككد يكككون مككن الصككعب التوصككل إىل اتفككا
بشككأن إرككار قككانوي مشككرت حلمايككة البيككاانت ،ككر أن عمليككة حتديككد املبككاد األساسككية قككد تشكككل
نق ة بداية جهود التش يل البيين واملواءمة .وقد تقتضي الجتاهات الحتكاريكة املرتب كة ابلبيكاانت
تكييككف سياسككات املنافسككة .وألن التجككارة الدوليككة مككا فتلككت تكتسككي رابع كا رقمي كا ،تتزايككد أمهيككة
التفاعككل بككني السياسككات التجاريككة وإدارة اإلنرتنككت ،ويتعك ّكني زايدة التعككاون الككدويل الفعككال يف مجيككع
جمككالت السياسككة العامككة .ويتعككني زايدة دعككم بنككاء القككدرات يف البلككدان الناميككة لسككت الل فوائ ككد
التنمية القائمة على البياانت والتصدي لتحدايهتا .وميكن أن تشمل اخل وة األوىل يف هذا الجتاه
عملي ك ككات تقي ك ككيم الحتياج ك ككات ،م ك ككن قبي ك ككل عملي ك ككات تقي ك ككيم م ك ككد جاهزي ك ككة األونكت ك ككاد للتج ك ككارة
وعرضت يف األخر األسللة التوجيهية األربعة اليت يتعني النظر فيها ،وهي كما يلي:
اإللكرتونيةُ .
م ككا ه ككو دور البي ككاانت وقيمته ككا يف التج ككارة اإللكرتوني ككة والقتص ككاد الرقم ككي يف
(أ)
سيا التجارة والتنمية الشاملتني للجميع؟

(ب)
البياانت؟
4
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(ج) م ككا ه ككي السياس ككات العام ككة واألنظم ككة والرتتيب ككات املؤسس ككية املتبع ككة يف خمتل ككف
البلككدان واملنككارق لسككت الل البيككاانت املتعلقككة ابلتجككارة اإللكرتونيككة والقتصككاد الرقمككي ومحايتهككا،
وس ك ّد الفج كوات الرقمي ككة ،مب ككا يف ذل ك ب ككني البل ككدان وداخله ككا وفيم ككا خي ك الش ككباب ،والقتص ككاد
الريفي ،واملؤسسات البال ة الص ر واملؤسسات الص رة واملتوس ة احلجم ،واملسائل اجلنسانية؟
(د) كي ككف ميك ككن للبل ككدان النامي ككة أن تب ككين ق ككدراهتا ،مب ككا فيه ككا امله ككارات ،م ككن أج ككل
اس ك ككتخدا التكنولوجي ك ككات اجلدي ك ككدة والناش ك ككلة ،مث ك ككل الدراس ك ككات التحليلي ك ككة للبي ك ككاانت الض ك ككخمة
والذكاء الص ناعي؟
 -6وأقككر العديككد مككن املنككدوبني أبن املوضككوع املعككاج يف و يقككة املعلومككات األساسككية اختككر يف
الوقككت املناسككب .وأقك ّكر عككدد مككن املنككدوبني أبن فريككق اخل كرباء احلكككومي الككدويل يككوفر حمف كالا فريككدا
ملناقشككة اآلاثر اإلمنائيككة للبيككاانت والقتصككاد الرقمككي .وس كلّ بع ك املنككدوبني الضككوء علككى خمتلككف
الفوائكد املتصككلة ابلتحككولت الرقميككة يف اقتصككادات بلككدا،م ،مبككا يف ذلك تككوفر فككرص العمككل ،ورفككع
املبيع ككات والص ككادرات ،وازده ككار القتص ككادات اإلبداعي ككة احمللي ككة ،وحتس ككني املس ككاواة ب ككني اجلنس ككني،
ومتكككني السكككان ،وتككوفر ف ككرص أفضككل للمؤسسككات الص ك رة واملتوس ك ة احلجككم .وسككل اخل كرباء
الضككوء علككى خمتلككف التحككدايت املتصككلة جبككين الفوائككد مككن القتصككاد القككائم علككى البيككاانت ،مبككا يف
ذل ك حمدودي ككة امله ككارات والق ككدرات التكنولوجي ككة لتنظككيم البي ككاانت والس ككتفادة منه ككا ،وع ككد نق ككل
التكنولوجيككا ،والعوائككق الككيت تواجههككا املؤسسككات الص ك رة واملتوس ك ة احلجككم .وش ك ّدد الكثككر مككن
املندوبني على أمهيكة اعتمكاد أركر قانونيكة ذات صكلة يف جمكالت مثكل محايكة البيكاانت واخلصوصكية،
ومنكع اجلكرائم السككيربانية ،ومحايكة املسككتهل  ،واملعككامالت اإللكرتونيكة ،وامللكيككة الفكريككة ،واجلمككار ،
واملنافسكة .كمككا أ ككرت شكوا ل فيمككا يتعلككق بضكرورة اختككاذ إجكراءات سككليمة لتنظككيم ملكيككة البيككاانت
وأسككعارها ،وتككدفق البيككاانت عككرب احلككدود ،والض كرائب ،للتأكككد مككن تقاسككم املكاسككب املتأتيككة مككن
القتصككاد الرقمككي ابلتسككاوي بككني مجيككع أصككحاب املصككلحة .وأبككرز أحككد املنككدوبني احلاجككة إىل مككن
البلككدان الناميككة هامش ك ا سياسككي ا لتمكينهككا مككن اعتمككاد األرككر القانونيككة والتنظيميككة املناسككبة .واتفككق
اخلرباء على ن ا واسع على ضرورة معاجلكة الفجكوات الرقميكة وبنكاء القكدرات واهلياككل األساسكية
الرقميككة يف البلككدان الناميككة .وسككل العديككد مككن املنككدوبني الضككوء علككى أمهيككة التعككاون الككدويل ،مبككا يف
ذل داخل األونكتاد.

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

 -7يف إر ككار ه ككذا البن ككد م ككن ج ككدول األعم ككال ،نظ ككم فري ككق اخلك كرباء احلك ككومي ال ككدويل املع ككين
ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي مخس مناقشات يف شكل مائدة مستديرة.
 -١تنامي دور البياان الرقمية يف االقتصاد العاملي
 -8ضم املشاركون يف املناقشة األوىل أحد مؤسسي شركة أنفوسيس ورئيسها ر التنفيكذي،
ورئيس وحدة البتكار والتكنولوجيات اجلديدة لد اللجنة القتصادية ألمريككا الالتينيكة ومن قكة
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البحككر الكككاري  ،واملككدير التنفيككذي األول ملركككز رسككيا الرقمككي .وقككد مهككدوا لالجتمككاع مككن خككالل
تسلي الضوء على دور البياانت يف القتصاد وراثرها على صعيد التجارة والتنمية.
 -٩وانقك املشككار األول ت ككور اقتصككاد البيككاانت وأمهيككة السككتفادة منككه ،إذ ابتككت البيككاانت
اس كرتاتيجية وزادت قيمتهككا أكثككر فككأكثر .وتقككع البيككاانت يف صككلب القتصككاد الرقمككي ،وقككد ق ك ّد
املشككار أربعككة منككاذج عامليككة لتنظككيم البيككاانت ومعاجلتهككا .ففككي الككولايت املتحككدة األمريكيككة ،علككى
سككبيل املثككال ،تتمثككل الوظيفككة األساسككية يف التقيككيم النقككدي للبيككاانت ،وتسككتفيد املنصككات الرئيسككية
مككن راثر الشككبكات ،لكككن هككذا األمككر ل ترتتككب عنككه ابتكككارات فحسككب بككل أيضكا شكوا ل بشككأن
اخلصوصككية والدميقراريككة والقضككااي األخالقيككة .ويف أورواب ،تشكككل الالئحككة العامككة حلمايككة البيككاانت
الصك ك الرئيس ككي ،وترّك ككز عل ككى حق ككو اإلنس ككان وخصوص ككية املس ككتهل  ،ملن ككع إس ككاءة اس ككتخدا
البياانت .ويف الصني ،يستند النموذج إىل السيادة على شبكة اإلنرتنت ،وقد ظهر أب ال حمليكون
بفضل احلواجز الوقائيكة ،يف ظكل تكويل الدولكة تشك يل التكنولوجيكات ،وأصكب البلكد رائكدا عامليكا يف
العديكد مككن التكنولوجيككات الرقميكة .وأخككرا ،يسككتند النمككوذج يف اهلنكد إىل السككتفادة مككن القتصككاد
القككائم علككى البيككاانت مككن خككالل مكزي مككن األنظمككة والتكنولوجيككات واملؤسسككات اجلديككدة .وابت
النككاس ميلكككون ككروة مككن البيككاانت ،وهككو مككا قككد يشكككل أداة مككن أدوات متكيككنهم وحتسككني حيككاهتم.
والعم ككل ج ككار لوض ككع الص ككي ة النهائي ككة لإلر ككار الق ككانوي والقك كوانني فيم ككا يتعل ككق حبماي ككة خصوص ككية
البيككاانت يف اهلنككد ،مبككا يس ككم للم كوارنني ابسككت الل بيككاانهتم .ويتض ك ّكمن هيكككل التمكككني ومحاي ككة
البيكاانت مشكروع حتديكد فريكد ،يضككم مكن جهكة ،جمموعكة مقككدمني للمعلومكات ،ومكن جهكة أخككر ،
جمموعة مستهلكني هلا .وهكذا ميكن للناس نقكل بيكاانهتم اخلاصكة مكن أي مسكتهل للبيكاانت إىل
أي منت هلا عن رريق املزودين ابلبيكاانت .ورُبّكق املشكروع ألول مكرة يف الق كاع املكايل ،لككن يزمكع
إنشاء ت بيقات جملايل الصحة والتعليم مستقبالا.
 -١٠وق ككارن املش ككار الث ككاي ب ككني النم ككو امل ككرد لت ككدفقات البي ككاانت ع ككرب احل ككدود و ره ككا م ككن
التككدفقات الدوليككة للربهنككة علككى مككد كثافككة العوملككة الرقميككة .وابتككت التجككارة الرقميككة مهمككة أكثككر
فأكثر ،وشكهدت التجكارة اإللكرتونيكة مكن الشكركة إىل املسكتهل علكى الصكعيد العكاملي منكوا سكريع ا،
ول سككيما عككرب احلككدود .وتشككمل احل كواجز الككيت تعككرت تككدفقات البيككاانت عككرب احلككدود ،التخ كزين
والتجهي ككز احمللي ككني ،والتح ككويالت ككر املش ككروعة ،والش كرتارات ،وتتب ككاين اس ككتجاابت السياس ككات
ذات الص ككلة .وفيم ككا يتعل ككق ابلتج ككارة اإللكرتوني ككة يف أمريك ككا الالتيني ككة ،تثب ككت األدل ككة التجريبي ككة أن
الل ات واملدفوعات ومنظومات اإليصال مهمة ،وأن راثر املسافة قُكلّصت لكنها تلغ .ويت لكب
تعزيككز التجككارة اإللكرتونيككة اإلقليميككة عككرب احلككدود عككن رريككق التكامككل اإلقليمككي حتسككني رأس املككال
البش ككري وامله ككارات الرقمي ككة ،وتق ككارب الل كوائ التنظيمي ككة ،واحل ككد م ككن أوج ككه القص ككور يف اخل ككدمات
اللوجستية واجلمار واخلدمات الربيديكة ،وحتسكني نظكم املكدفوعات الدوليكة .وقك ّد املشكار بكرانم
العمل الرقمي ألمريكا الالتينية ومن قة البحكر الككاري كمثكال علكى التعكاون اإلقليمكي ،مشكرا إىل
أن احلاجة إىل توسيع ن ا القتصاد الرقمي تت لب تعزيكز األسكوا الرقميكة اإلقليميكة .والتمككني
م ككن خ ككالل البي ككاانت ل ككيس مهم كا لتحقي ككق أرابح خاص ككة فحس ككب وإمن ككا أيض كا لتلبي ككة احتياج ككات
الق اعني العا واخلاص ،ابلنتقال من الرقمنة إىل التنمية.
 -١١وأ ّكد املشار الثالث أن السيا والثقافة والل ة مسائل مهمة ابلنسبة لكدور البيكاانت يف
القتصكاد الرقمكي .وتوجكد أفكككار متضكاربة عديكدة بشكأن البيككاانت .فكالنظر إىل البيكاانت علكى أ،ككا
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"الكنف اجلديككد" قكد يفضككي إىل احتكارهكا ،وهككو مكا يتعككار مكع الكرأي الكذي يفيككد أبنكه ل ينب ككي
جتميككع بع ك أن كواع البيككاانت ،بككل محايتهككا أو معاملتهككا معاملككة خاصككة .وميكككن اعتبككار البيككاانت
عككامالا خارجي ك ا يولككد قيمككة إىل حككد معككني تبككدأ بعككده القيمككة يف الخنفككا  .وأشككار املش ككار إىل
ضكرورة احلككديث عككن احلقككو  .وإبمكككان ديناميككات "الفككائز يظفككر بكككل شككيء" وخ ككاابت اللحككا
ابلرك ككب أن ت ككؤدي إىل فك كرا يف القواع ككد القانوني ككة املتعلق ككة ابلبي ككاانت يف بعك ك البل ككدان ،والالزم ككة
لتحس ككني مركزه ككا التنافس ككي .ويف املقاب ككل ،ميك ككن أن ينظ ككر إىل محاي ككة اخلصوص ككية عل ككى أ ،ككا مي ككزة
تنافسية .ومن الضروري وضع اللوائ ابلتدرج والتجريكب قبكل تنفيكذ التجكارب علكى ن كا واسكع.
ويش ّكل الذكاء الص ناعي النق ة احلدودية التالية اليت يض لع عندها مجع البياانت بكدور مهكم،
ول سككيما يف البلككدان الناميككة .ومككن املهككم إدرا الكيفيككة الككيت ميكككن أن تككؤ ر هبككا اخلوارزميككات يف
ويتعني اجلمع بني التخصصات ومشاركة أصحاب املصلحة املتعددين لفهم تعقيدات
التقييماتّ ،
البي ككاانت واآلاثر املرتتب ككة عليه ككا .ويتع ك ّكني الس ككتفادة م ككن ال ككنظم ل ك كزايدة الق ككدرات البش ك كرية ول ككيس
لتعويضها .وأخرا ،من املهم البدء ابلبياانت املفتوحة والعلنية املوجودة ابلفعل.
 -٢البي ا اااان الرقميا ا ااة وما ا ااا يرتت ا ا ا عل ا ا ا ذلا ا ااك ما ا اان آاثر عل ا ا ا صا ا ااعيد التجا ا ااارة والتنميا ا ااة
الشاملتني للجميع
 -١٢ضم املشاركون يف املناقشة الثانية الكيت رككزت علكى السكؤال التكوجيهي األول لفريكق اخلكرباء
احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمكي  -مكا هكو دور البيكاانت وقيمتهكا يف
التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي يف سيا التجارة والتنمية الشاملتني للجميع؟  -أحكد كبكار
ال ككزمالء مبؤسس ككة بروكين ككز ،ومس ككاعد م ككدير مبؤسس ككة تكنولوجي ككا املعلوم ككات والبتك ككار ،وامل ككدير
التنفيذي ملؤسسة تكنولوجيا املعلومات من أجل الت ير.
 -١٣وأشككار املشككار األول إىل أن القتصككاد الرقمككي س ك بتحقيككق زايدة مهمككة يف اإلنتاجيككة
وبتح ك ّكول التج ككارة الدولي ككة .وتعت ككرب ت ككدفقات البي ككاانت ع ككرب احل ككدود ش كككالا م ككن أش كككال التج ككارة،
وإبمكا،ا أيضا أن تساهم يف تيسرها .وقد جتاوزت قيمة البياانت عرب احلدود قيمة جتارة السلع،
حتول التجارة الرقمية يف استخدا البيكاانت مكن قبكل املنصكات ،ويف زايدة جتكارة اخلكدمات
ويتجلّى ّ
الرقمي ككة والقيم ككة املض ككافة للخ ككدمات يف املص ككنوعات ،وك ككذا يف سالس ككل القيم ككة العاملي ككة .بي ككد أن
الفككرص الككيت تتيحهككا البيككاانت ضككاعفت احلاجككة إىل تنظككيم البيككاانت علككى الصككعيد احمللككي .ولككد
البلدان أسباب مشكروعة عديكدة لتنظكيم وتكورني البيكاانت علكى الصكعيد احمللكي ،لككن يتعكني عليهكا
النظ ككر يف اتب ككاع ،ك ك متك كوازن لع ككد تقيي ككد ت ككدفقات البي ككاانت وخن ككق اقتص ككاد البي ككاانت وإمكاني ككة
الستفادة منه .وأشار املشار إىل أن أي جدول أعمال بشكأن التجكارة الرقميكة ينب كي أن يهكدف
ييسككر تككدفقات البيككاانت عل ككى
إىل توسككيع ن ككا الوصككول إىل اإلنرتنككت وخف ك التك ككاليف ،مبككا ّ
الصعيد العاملي ،مع التزامات من جانب بلدان مصدر ومقصد البياانت ،وبع التقكارب العكاملي
بشأن املعاير التنظيمية املناسبة.
 -١4وت ر املشار الثاي إىل كيفية فت التكنولوجيكا ابب التجكارة الرقميكة أمكا مجيكع األفكراد
واملؤسسككات والقتصككادات .وش ك ّدد علككى أمهيككة تككدفُك ّقات البيككاانت عككرب احلككدود وقككوة املنصككات يف
البتكار وحتقيق النمو القتصادي يف إرار اقتصاد عاملي ما فتئ يكتسكي رابعك ا رقميك ا .ول يعتكرب
تورني البياانت دائم ا أمرا مهمك ا لتعظكيم قيمكة البيكاانت ألنكه ل يسكتحد ابلضكرورة فكرص عمكل،
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وألن عمليككة بنككاء اهلياكككل األساسككية وصككو،ا مكلفككة جككدا .وتنشككأ قيمككة البيككاانت مككن السككتخدا
ولككيس مككن موقككع التخ كزين ،وتُعظّككم قيمككة البيككاانت مككن خككالل قككدرهتا علككى أن تتككدفق وأن ُجت ّمككع
وحتلّككل .ولح ك املشككار أن واضككعي السياسككات ينب ككي أن يرّكككزوا علككى إع ككاء األولويككة لعتمككاد
ُ
تكنولوجي ككا املعلوم ككات والتص ككالت عل ككى ن ككا واس ككع ،وحتس ككني اهلياك ككل األساس ككية ال ككيت ت ككدعم
البتكار يف جمال البياانت والتجارة الرقمية ،وتعظيم اإلمكداد ابلبيكاانت القابلكة إلعكادة السكتعمال
والتدفق احلر والعابر للحدود للبيكاانت ،ومسكاعدة العكاملني علكى اكتسكاب مهكارات متعلقكة بعلكو
ومعككارف البيككاانت .وأشككار املشككار يف األخككر إىل أن تنظككيم البيككاانت ينب ككي أل يكككون سككبب ا يف
خن ككق البتك ككار يف املش ككاريع احمللي ككة ،حي ككث أن معظ ككم البل ككدان النامي ككة حتت ككاج إىل س ككلم م ككن أج ككل
الوصول إىل األسوا الدولية.
 -١٥وس كلّ املشككار الثالككث الضككوء علككى ال ككابع املع ّقككد لالقتصككاد الرقمككي املتحككر بسككرعة.
وتوجد أهم املعلومات املتعلقة ابألفراد وجمموعات املسكتخدمني يف ملكيكة عكدد قليكل مكن اجلهكات
الفاعلككة الرئيسككية ،هككي املنصككات الرقميككة العامليككة ،الككيت تكرتأس السلسككلة القيميككة للبيككاانت .وفُصككلت
املعلوم ككات ع ككن عملي ككات اإلنت ككاج .ولح ك املش ككار أن الش ككا ل الرئيس ككي للبل ككدان النامي ككة ينب ككي
أل ينحصككر مككن مث يف محايككة اخلصوصككية ،كحككق مككن حقككو اإلنسككان ،بككل أن يشككمل أيض كا إدارة
البي ككاانت ال ككيت ينتجه ككا املوارن ككون وقيمته ككا القتص ككادية .ويتحق ككق ج ككزء كب ككر م ككن القيم ككة املض ككافة
للبيكاانت مكن العالقكات والبيكاانت اجلماعيكة والسكرية للمجتمعكات ،وينب كي مكن مث أن تككون ملكك ا
هلذه اجملتمعكات .ولككي تسكتفيد البلكدان الناميكة مكن اقتصكاد رقمكي شكامل ،يتعكني أن تكتحكم هكذه
البلكدان يف البيكاانت مبكا يسككاعدها علكى ت كوير معلومككات حتليليكة رقميكة .وعنككد النتهكاء مكن إرسككاء
امللكيكة الورنيككة للبيككاانت ،ميكككن أن تعقككد مفاوضككات بشكأن إمكانيككة تككدفق البيككاانت عككرب احلككدود،
وفق ا لنوع البياانت.
 -١6وخالل املناقشة اليت تلت ذل  ،تقاسم عدة مندوبني جتكارهبم الورنيكة فيمكا يتعلكق إبجيكاد
بيلة مواتية للتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي .وأشار بع املندوبني إىل ضرورة حتقيكق التكوازن
بني السماح بتدفق البياانت عكرب احلكدود مكن أجكل التجكارة والبتككار وبكني محايكة املصكاح الورنيكة
املشروعة فيما يتعلق ابلبياانت الشخصية واخلصوصية .ويتمثل التحدي يف ضمان محاية البياانت
واخلصوصية والقيا يف أ ناء ذل إبع اء قيمة نقدية للبيكاانت وتكدفقها .وشكدد منكدوبون رخكرون
علككى أمهيككة القيمككة القتصككادية للبيككاانت ،مشكرين إىل وجككوب أن تككتحكم البلككدان الناميككة أكثككر يف
بياانهتا من أجل حتقيق تنميكة رقميكة شكاملة .وينب كي أن تككون البيكاانت يف ملكيكة املنتجكني ولكيس
اجملمعككني ،ومثككة حاجككة إىل وضككع أرككر قانونيككة مللكيككة البيككاانت وتسككعرها ،وكككذل لتككدفق البيككاانت
عرب احلدود ،من أجل ضمان تقاسكم الفوائكد القتصكادية تقاسكا متكافلكا .وسكل منكدوبون قليلكون
الضوء على اآلاثر املمكنة لقرار منظمة التجارة العاملية وقف العمل اختيارايا ابلتجارة اإللكرتونية،
الككذي ل تُفككر مبوجبككه رسككو مجركيككة علككى النقككل اإللكككرتوي ،علككى تعبلككة اإليكرادات والتصككنيع يف
البلدان الناميكة .ومكن األمهيكة مبككان أن يككون للبلكدان الناميكة حيّكز سياسكاي ككاف إلنشكاء األركر
القانونيككة والتنظيميككة الالزمككة لتنظككيم تككدفقات البيككاانت عككرب احلككدود .وش ك ّدد أحككد املنككدوبني علككى
ضرورة احلفاظ على معاير محاية البياانت يف مستو عال ،إلبقاء الثقة يف القتصاد الرقمي.
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 -٣الفرص والتحداي املرتبطة ابلبياان وتدفقا البياان
ضم املشاركون يف املناقشة الثالثكة الكيت رّككزت علكى السكؤال التكوجيهي الثكاي لفريكق اخلكرباء
-١7
ّ
احلكككومي الككدويل املعككين ابلتجككارة اإللكرتونيككة والقتصككاد الرقمككي  -مككا هككي الفككرص والتحككدايت
الرئيسية املرتب ة إبدارة وتنظيم البياانت وتدفقات البياانت؟  -زميل رائسي مبعهد التنمية العاملية؛
وأحك ككد ال ك ككزمالء الكب ك ككار مبرك ك ككز البتك ك ككار يف أسك ككلوب احلك ك ككم ال ك ككدويل؛ ومراس ك ككل خم ك ككت يف جم ك ككال
التكنولوجيا لد صحيفة براند إينز وكاتب مساهم يف صحيفة دي إيكونوميست.
 -١8وت ك ّكر املش ككار األول إىل الكيفيككة ال ككيت ميك ككن أن يُتككي هب ككا اسككتنبا البي ككاانت وإدم ككاج
البياانت يف سالسل القيمة فرص ا يف البلدان النامية ،ول سيما ابلنسبة للمؤسسات البال ة الص ر
واملؤسسككات الص ك رة واملتوس ك ة احلجككم ،مككن أجككل التواصككل مككع األس كوا العامليككة .وقككد خ ّفضككت
الرقمنككة بع ك التكككاليف التش ك يلية بيككد أن مثككة خمككاوف مككن أن يككؤدي حتكككم الشككركات الرائككدة يف
البيككاانت املسككتمدة مككن البل ككدان الناميككة إىل حتكمهككا أيض كا يف اقتص ككاداهتا ،مبككا يككؤدي إىل اعتم ككاد
التش يل اآليل والتأ ر يف العمالة .وتواجه البلدان النامية حتكدايت منهجيكة فيمكا يتعلكق ابلسكتفادة
مككن البيككاانت .واإلمكككاانت القتصككادية للبيككاانت تتجككاوز املنصككات .ونظككرا ألن سالسككل القيمككة
حم ك ّددة ،فإنككه ينب ككي النظككر يف املسككائل املتعلقككة ابلبيككاانت حبسككب الق ككاع والبلككد .وميكككن للبيككاانت
احملصورة يف سلسلة القيمة أن توفر مزااي تنافسية جكائرة للشكركات الرائكدة ،الكيت يوجكد معظمهكا يف
الصني والولايت املتحدة .وابت مهم ا أكثر فأكثر للبلدان النامية الوصول إىل البياانت من أجل
التنمية .وتشمل خمتلف النه السياساتية املتبعكة إزاء حتقيكق مكاسكب إمنائيكة مكن البيكاانت اعتمكاد
 ،السو احلرة ،بفت تدفقات البياانت عرب احلدود؛ وعد التشريع إل فيما يتعلق أبنواع معينة
مككن البيككاانت احلاسككة األمهيككة ،مبككا حي ّفككز علككى تقاسككم أن كواع معينككة مككن البيككاانت مككن أجككل الصككاح
الع ككا ؛ والنظ ككر إىل س ككل ة الش ككركات الرائ ككدة يف البل ككدان املتقدم ككة كمش كككلة هيكلي ككة ل ميك ككن أن
يصلحها السو  ،مع ضرورة أن تضكمن السياسكات الق اعيكة تكورني البيكاانت يف البلكدان الناميكة؛
واتبككاع  ،ك سياسككاي أكثككر اسككتقرارا إزاء البيككاانت ،ميكككن مبوجبككه للككدول أن تصككب متح ّكمككة يف
أنواع معينة من البيكاانت .وأشكار املشكار إىل ضكرورة النظكر يف األمكاكن والسكياقات والتسلسكالت
والشرو اليت ميكن أن ت بّق يف إرارها هذه النه السياساتية املختلفة.
 -١٩وس كلّ املشككار الثككاي الضككوء علككى أنككه ابلككر م مككن اسككتمرار املناقشككات حككول التفككاو
بشككأن اعتمككاد  ،ك عككاملي إزاء تككدفقات البيككاانت عككرب احلككدود ،يتعككني علككى العديككد مككن البلككدان
النامية بدايكة بنكاء القكدرة علكى إدارة البيكاانت ،مكن أجكل تفكادي عكد اتسكا السياسكات وتشكظي
اإلنرتن ككت .و يفك ك ال ككنه املتب ككع حاليك كا إزاء إدارة ت ككدفقات البي ككاانت ع ككرب احل ككدود م ككن خ ككالل
التفاقات التجارية إىل قواعد ملزمكة أو عامليكة أو قابلكة للتشك يل املتبكادل .والبيكاانت منتكوج لكنهكا
أحيككاانا سككلعة عامككة ،وهككو مككا يثككر مسككألة مككا إذا كككان ينب ككي أن ُحتكككم تككدفقات البيككاانت بقواعككد
التجككارة أو بككنه جديككد أكثككر فعاليككة .وفيمككا يتعلككق ابلبيككاانت ،متل ك الككدول الكككرب خلي ك ا مككن
القواعككد لتنظيمهككا ،ويتفككاقم عككد إدارة البيككاانت يف البلككدان الناميككة بفعككل امليككزة التنافسككية للجهككات
الفاعلككة الرئيسككية املوجككودة ابلفعككل يف البلككدان املتقدمككة ،و يككاب املهككارات والقككدرات ذات الصككلة
الالزمككة لالسككتفادة مككن البيككاانت .وعلككى صككانعي السياسككات إجيككاد أرضككية مشككرتكة لوضككع ل كوائ
تنظيمية .وأخرا ،يتعني على البلدان النامية والبلدان املتقدمة التعاون من أجكل صكيا ة إدارة ذكيكة
للبياانت ب ر جعلها موردا للتنمية القتصادية.
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 -٢٠وأشار املشار الثالث إىل أن البياانت تعترب أكثر موارد العا قيمة .ووجود فوار هائلكة
يف املعلومككات بككني اجلهككات الفاعلككة املهيمنككة يف اقتصككاد البيككاانت و رهككا مككن اجلهككات يسككتدعي
وض ككع إر ككار جدي ككد .وحتق ككق اجله ككات الفاعل ككة املهيمن ككة يف البل ككدان املتقدم ككة أرابحك ك ا كب ككرة ،لك ككن
ل أحد يست يع بوضوح ادعاء ملكيكة البيكاانت الكيت خلقكت هكذه األرابح .يف ظكل عكد التنظكيم،
أصككب اقتصككاد البيككاانت احتكككارا علككى فلككة قليلككة ،مككع احتمككال أن هتككيمن عليككه الصككني والككولايت
املتحدة يف املستقبل .و تكن سياسة املنافسة مناسبة للعا الرقمكي؛ ولكذل اقكرتح املشكار وليكة
لتقاسككم البيككاانت تككدرجيي ا ،تلككز مبوجبهككا الشككركة الككيت تبلككغ حصككة سككوقية معينككة بتبككادل بياانهتككا مككع
املنافسني .ونظرا ألن سيا البيكاانت لكيس لعبكة مبحصكلة صكفرية وإمنكا لعبكة مبحصكلة متعكددة وألن
البياانت كر متضكادة ،ستسكتمر املنصكات العامليكة يف السكتفادة مكن البيكاانت .وقكد يككون تقاسكم
البي ككاانت وس ككيلة لس ككتفادة الش ككركات يف مجي ككع أحن ككاء الع ككا  ،م ككع إمكاني ككة الوص ككول إىل البي ككاانت
بصرف النظر عن مكان ختزينها.
 -٢١وخككالل املناقشككة الككيت تلككت ذلك  ،قك ّد اخلكرباء رراء متباينككة ،ل سككيما فيمككا يتعلككق بتنظككيم
تككدفقات البيككاانت عككرب احلككدود وتككورني البيككاانت .وأ ّكككد بعك املنككدوبني أن البيككاانت هككي مصككدر
ميككزة تنافسككية للشككركات يف البلككدان الناميككة وأن التفاقككات التجاريككة متيككل إىل أن حتككاف اجلهككات
الفاعلة املهيمنة على مزااي الرايدة ،وهككذا جيكب تنظكيم تكدفقات البيكاانت املولكدة حمليكا ككي يتسكى
للبلكدان الناميككة حتقيككق فائككدة اقتصككادية منهككا .وعككالوة علككى ذلك  ،يت لّككب بنككاء ق ككاع رقمككي حملككي
توافر بياانت حمليكة وسياسكة ق اعيكة رقميكة ،ويتعكني معاجلكة مسكأليت ترككز القكوة السكوقية والضكرائب
يف القتص ككاد الرقم ككي .وشك ك ّدد ع ككدة من ككدوبني عل ككى احلاج ككة إىل تكيي ككف األر ككر القانوني ككة املتعلق ككة
ابلبيككاانت مككع الظككروف الورنيككة .وعلككى العكككس مككن ذل ك  ،أيكّكد بع ك املنككدوبني تيسككر تككدفقات
البياانت عرب احلدود كوسيلة لتيسكر البتككار والتجكارة ،مكع التأكيكد علكى أن تكورني البيكاانت قكد
يزيككد مككن التكككاليف وخيف ك الكفككاءة ولككيس ضككرورايا لتحقيككق التنميككة .ومككن املمكككن امككتال نظككا
حلمايككة البيككاانت وض ككمان سككالمة تككدفقات البي ككاانت دون تورينهككا .وعككالوة عل ككى ذل ك  ،أع ككرب
العدي ككد م ككن املن ككدوبني ع ككن قلقه ككم إزاء ق ككدرة البل ككدان النامي ككة عل ككى ت بي ككق سياس ككة املنافس ككة عل ككى
املنصات الرقمية العاملية القويكة .ولحك عكدة منكدوبني أن التكامكل اإلقليمكي يكؤدي دورا مهمك ا يف
وضككع سياسككات تككدفق البيككاانت عككرب احلككدود .وشك ّدد أحككدهم علككى أن احلككق يف محايككة اخلصوصككية
والبياانت أمر أساسي عند تقاسم البياانت .وأشار عدة مندوبني إىل أنه قكد يككون مكن الضكروري
وضع لوائ تنظيمية خمتلفة ملختلف أنواع البياانت.
 -٤القضااي والتحداي التنظيمية
 -٢٢ضم املشاركون يف املناقشة الرابعة اليت رّكزت على السؤال التوجيهي الثالث لفريكق اخلكرباء
احلكككومي الككدويل  -مككا هككي السياسككات العامككة واألنظمككة والرتتيبككات املؤسسككية املتبعككة يف خمتلككف
البلككدان واملنككارق لسككت الل البيككاانت املتعلقككة ابلتجككارة اإللكرتونيككة والقتص كاد الرقمككي ومحايتهككا،
وس ك ّد الفج كوات الرقمي ككة ،مب ككا يف ذل ك ب ككني البل ككدان وداخله ككا وفيم ككا خي ك الش ككباب ،والقتص ككاد
الريفككي ،واملؤسسككات البال ككة الصك ر واملؤسسككات الصك رة واملتوسك ة احلجككم ،واملسككائل اجلنسككانية؟
رئكيس وحكدة محايكة البيكاانت يف جملكس أورواب ،ومكدير مكتكب التجكارة اإللكرتونيكة يف وكالكة ت ككوير
املعامالت اإللكرتونية بتايلند وانئب مفو جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا.
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 -٢٣ولح ك ك املشك ككار األول أن املعاهك ككدة رقك ككم  ١٠8جمللك ككس أورواب ،اتفاقيك ككة محايك ككة األف ك كراد
فيما يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياانت الشخصية ،متثل الص الدويل الوحيد امللز قانوانا فيما يتعلكق
حبماية احلياة اخلاصة والبياانت الشخصية ،وتعترب مفتوحة أما مجيع البلكدان .وأ كرت التفاقيكة يف
تش كريعات أخككر يف مجيككع أحنككاء العككا  ،ونكُ ّقحككت لككتعكس الت ككورات األخككرة ،مككع احلفككاظ علككى
التسا مع املباد التوجيهية الدولية األخر  ،مثل الالئحة العامة لالحتاد األورويب بشكأن محايكة
البيككاانت ،واملبككاد التوجيهيككة ملنظمككة التعككاون القتصككادي والتنميككة بشككأن محايككة اخلصوصككية ونقككل
البيككاانت الشخصككية عككرب احلككدود ،وإرككار منتككد التعككاون القتصككادي لككدول رسككيا واحملككي اهلككاد
بشكأن محايككة اخلصوصككية .ويتعككني إ كراء البيككاانت مكن خككالل أخككذ السككيا بعككني العتبككار ،وحتريرهككا
مككن املسككتودعات امل لقككة ،ومحايتهككا ،لتمكككني املشككاريع التجاريككة مككن النمككو ،عككن رريككق السككماح
بتكدفق البيكاانت عككرب احلكدود .ومكع ذلك  ،ل بكد مكن متكككني الكزابئن أيضك ا ومحككايتهم عنكد اسككتخدا
البيككاانت اخلاصككة هبككم .وتككدفق املعلومككات عككرب احلككدود أمككر حمفككوف ابملخككارر ،ومككن مث ل ب ك ّد مككن
ضمان احلمايكة مكن خكالل املعاملكة ابملثكل والتعكاون بكني وككالت محايكة البيكاانت .وهتكدف الالئحكة
العامة لالحتاد األورويب بشأن محاية البياانت إىل تعزيز النقل الدويل للبياانت يف الق اع التجاري،
ويف الوقككت نفسككه إىل محايككة اخلصوصككية ،وتككن علككى عككدة رليككات لتحديككد تلك البلككدان الككيت قككد
تتدفق إليها بياانت موارين الحتاد األورويب ،مبا يف ذل قكرارات املالءمكة والقكوانني امللزمكة املتعلقكة
ابلشركات والبنود التعاقدية املوحدة .ويف الكولايت املتحكدةُ ،وضكع نظكا معكني يكدعى "درع محايكة
اخلصوصككية" .لكنككه يوضككع حككى اآلن ص ك حلمايككة البيككاانت يف إرككار األمككم املتحككدة؛ وهكككذا
أوصككى املقككرر اخلككاص املعككين ابحلككق يف اخلصوصككية بتشككجيع الككدول األعضككاء علككى التصككديق علككى
املعاهدة رقم .١٠8
 -٢4وعككر املشككار الثككاي عمككل وكالككة ت ككوير املعككامالت اإللكرتونيككة يف تككوفر هياكككل أساسككية
رمنككة للمعككامالت اإللكرتونيككة ،ول سككيما ابلنسككبة للمؤسسككات الصك رة واملتوسك ة احلجككم العاملككة يف
جمككال التجككارة اإللكرتونيككة ،وقككد توصككيات بشككأن مسككألة محايككة اخلصوصككية والبيككاانت الشخصككية.
والتوعيككة أم ككر مه ككم ،ألن ش كرائ كب ككرة م ككن الس كككان ل تعلككم كث ككرا ع ككن بياانهتككا املتاح ككة عل ككى من ككابر
وسككائ التواصككل الجتمككاعي أو ل تقكرأ سياسككات اخلصوصككية بسككبب روهلككا أو صككعوبة فهمهككا .ويف
اتيلند ،ابتت اخلصوصية تكتسي أمهية متزايدة بسبب حتول البلد حنكو الرقمنكة .واحلكق يف اخلصوصكية
مكفككول يف الدسككتور منككذ عككا  ،١٩٩١لكنككه يكككن يوجككد ،حككى وقككت قريككب ،قككانون عككا بشككأن
محايك ككة البيك ككاانت ،بك ككل فق ك ك تش ك كريعات يف جمك ككالت حمك ككددة .ويف عك ككا  ،٢٠١٩صك ككادقت اجلمعيك ككة
التش كريعية الورنيككة علككى مشككروع قككانون بشككأن محايككة البيككاانت الشخصككية .وعمليككة الصككيا ة كانككت
صعبة بسبب احلاجة إىل حتقيق التكوازن بكني محايكة اخلصوصكية والبيكاانت والكدفع حنكو حتقيكق ت كورات
تكنولوجية ،وهو توازن يت لب تعاوانا بني الق اعني العا واخلاص من أجل الرقمنة والتنمية.
 -٢٥وانق ك املشككار الثالككث األس كوا الرقميككة والتجككارة اإللكرتونيككة وراثرهككا ابلنسككبة لسياسككة
املنافسة .وكما استوجبت ذل الثورات الصناعية السابقة ،من املهم رفكع التحكدايت وتبكين الت يكر
يف الوقككت ذاتككه .ففككي أفريقيككا ،علككى سككبيل املثككال ،ميكككن أن يش ك ّكل التكامككل اإلقليمككي اسككتجابة
لض ككرورة بل ككو كتل ككة حرج ككة وتيس ككر التج ككارة داخ ككل املن ق ككة الواح ككدة .وتش ككمل الشك كوا ل املتص ككلة
ابملنافس ككة أس ككعار إع ككادة البي ككع املفروض ككة ،واتفاق ككات التك ككافؤ املتع ككددة املنص ككات ،وأش كككال حظ ككر
وتقييد املبيعات على شبكة اإلنرتنت ،والتمييز يف األسعار بني املنارق اجل رافية .ولح املشار
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أن الشككركات أصككبحت كبككرة ومهيمنككة يف السككو  ،وأن راثر الشككبكات تككؤدي إىل ارتفككاع ح كواجز
الككدخول والقككوة السككوقية ،وأن أدوات تنظككيم املنافسككة املتاحككة رمبككا ككر كافيككة .واسككتعرا القضككااي
السككابقة يفيككد يف حتسككني فهككم النمككاذج اجلديككدة لألعمككال التجاريككة .وكثككرا مككا تن ككوي اإلجكراءات
املانعككة للمنافسككة الككيت تتخككذها املنصككات علككى راثر عككابرة للحككدود ،وهككو مككا يقتضككي التنسككيق بككني
السل ات .ول تست يع السياسة الورنية وحدها حل املشاكل ،ابلنظر إىل حجم املسكائل املعنيكة،
مبككا يف ذلك اخلصوصككية ،ومحايككة املسككتهل  ،والقككوة السككوقية ،وراثر الشككبكات .وأبككرز املشككار أن
عملية تنقل البياانت ونظم البياانت املفتوحة قد تش ّكل جزءا من احلل ،مكع قكدرة املسكتخدمني علكى
التنقل ببياانهتم وخبياراهتم لتقاسم هذه البياانت .ول بكد مكن وضكع مدونكة قواعكد سكلو للمنافسكة يف
األسوا الرقمية ،ومن جتهيز اهليلات التنظيمية مبا يلز من أجل التصدي لتعقيكدات تلك األسكوا .
ومن املهم فهم املشككلة األساسكية مكن أجكل التصكدي هلكا علكى حنكو سكليم ،لككن التحكدي يكمكن يف
حتديد الضرر (احملتمكل) إحلاقكه ابملنافسكة حتديكدا واضكح ا .ويقتضكي التنظكيم السكتباقي إزالكة ال مكو
احمل ككي بشك كوا ل املنافس ككة فيم ككا يتعل ككق ابلبي ككاانت الض ككخمة والتكنولوجي ككا ،والس ككتثمار يف امله ككارات
منسككقة .وأخككرا ،تقاسككم املشككار أمثلككة عككن تنظككيم
والتعككاون بككني النظ كراء مككن أجككل تككوفر اسككتجابة ّ
املنافسة يف القتصاد الرقمي يف جنوب أفريقيا و رها من الولايت القضائية.
 -٢6وخ ككالل املناقش ككة ال ككيت تل ككت ذلك ك  ،ق ككد اخلك كرباء مواق ككف متض ككاربة فيم ككا يتعل ككق ابل ككنه
السياسككاتية املتبعككة إزاء البيككاانت .وشككدد بع ك املنككدوبني علككى أمهيككة تنظككيم ملكيككة البيككاانت علككى
الصعيد الورين ،مبا يكفل حقو وحتكم األفراد أو اجملتمعات فيها .ومن املهم التمييز بني خمتلف
أشكال البياانت .ومثة حاجة إىل وضع سياسات مناسبة ملعاجلة الجتاهات الحتكارية والضرائب
يف القتصككاد الرقمككي ،وكككذل لتقاسككم الفوائككد احملققككة مككن البيككاانت تقاسكا واسككعا .كمككا يتعك ّكني أن
تسككم السياسككات للبلككدان الناميككة بتحقيككق حتككول صككناعي ،ب ككر منهككا تككورني البيككاانت .وأبككرز
مندوبون رخرون أن تدفق البياانت عرب احلدود هو اخليار السياسي الصحي لتمكني البلدان مكن
الندماج يف القتصاد الرقمي العاملي وتفادي التكاليف ر الضرورية اليت تثب النشا التجاري.
ورلب بع املنكدوبني أن تضك لع األونكتكاد أبعمكال لتقكدير قيمكة البيكاانت وكيفيكة تقاسهكا علكى
حنو منصف .ووصف عدة منكدوبني خمتلكف التكدابر املتخكذة ورنيك ا بشكأن محايكة البيكاانت وأمنهكا.
وأاثر منككدوبون قليلككون شكوا ل فيمككا يتعلككق مبت لبككات الكفايككة املنصككوص عليهككا يف الالئحككة العامككة
حلماية البياانت .ومن الضروري حتقيق التوازن بني أهداف التكنولوجيا والبتكار ،وتنمية األعمال
التجارية ،واخلصوصية ،مع محاية حقو مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
 -٥بناء القدرا املتعلقة بتقنيا حتليل البياان وال كاء االصطناعي
 -٢7ترّكككزت املناقشككة اخلامسككة ،الككيت ترأسككها أحككد املنككدوبني نيابككة عككن انئككب الكرئيس  -املقككرر،
حول السؤال التوجيهي الرابع لفريق اخلرباء احلكومي الكدويل ،أي ،كيكف ميككن للبلكدان الناميكة أن
تبين قدراهتا ،مبا فيها املهارات ،من أجل استخدا التكنولوجيات اجلديدة والناشكلة ،مثكل تقنيكات
حتليكل البيكاانت الضكخمة والككذكاء الصك ناعي؟ وانقك املشكار  ،وهككو مكدير بكرانم ماجسككتر يف
التحلي ككل الت بيق ككي لألعم ككال التجاري ككة جبامع ككة رس ككيا واحمل ككي اهل ككاد  ،بن ككاء امله ككارات يف س ككيا
القتصككاد القككائم علككى البيككاانت بصككورة متزايككدة .وأشككار املشككار إىل أن نق ك املهككارات يف علككو
البياانت والدراسات التحليلية يشكل مصدر قلق ابلغ ابلنسبة للشركات والقتصادات .وأظهرت
التوقعات أنه سيكون هنا رلكب كبكر علكى اليكد العاملكة املختصكة يف علكو البيكاانت والدراسكات
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التحليليككة يف البلككدان األعضككاء يف منتككد التعككاون القتصككادي لككدول رسككيا واحملككي اهلككاد  ،الككذي
أفضككى مشككروعه  Data Analytics Raising Employmentإىل التوصككية بتككوفر كفككاءات يف علككو
البي ككاانت والدراس ككات التحليلي ككة ،واق ككرتح مب ككادرات ترم ككي إىل س ككد الفج ككوة يف امله ككارات الرقمي ككة.
وهتدف الفلبني إىل بناء القدرات التحليلية ذات الصلة لتلبية احتياجات القتصاد الرقمكي اجلديكد
مككن حيككث العمالككة ولوضككع النظككا اإليكولككوجي لقتصككاد قككائم علككى البيككاانت يكككون تنافسككيا يف
الدراسات التحليلية على الصعيد العكاملي ومصكدرا رئيسكي ا لتزويكد اجملتمكع بكفكاءات التحليكل .وقكد
ُحك ّددت أدوار وظيفيكة خمتلفكة يف جمكال التحليكل ،وأنشكئ ماجسكتر يف التحليكل الت بيقكي لألعمككال
التجاري ككة ،م ككع اس ككتحدا م ككنه متع ككدد التخصص ككات يف إر ككار بك كرانم واس ككع الن ككا يش ككمل
املهككارات الشخصككية ول يقتص ككر علككى امله ككارات التقنيككة؛ ويتخ ككرج منككه م ككديرون حتليليككون .وميك ككن
تلخككي التجربككة كمككا يلككي :التفكككر علككى ن ككا واسككع ،والبككدء علككى ن ككا ضككيق ،والنمككو بسككرعة
وعلى حنو قابل لإلدارة.
 -٢8وخالل املناقشة اليت تلت ذل  ،تقاسم عدة مندوبني جتكارهبم الورنيكة يف تعزيكز املهكارات
والقدرات ودعم اسكتخدا تقنيكات حتليكل البيكاانت يف البلكدان األخكر  .وأشكار أحكد املنكدوبني إىل
أنكه مثكة حاجكة إىل متخصصكني يف تقنيكات حتليكل البيكاانت ل لت كوير األعمكال التجاريكة فحسككب،
بككل أيض كا بوصككفهم صككانعي سياسككات .وأكككد منككدوب رخككر أمهيككة املهككارات الشخصككية للتفاعككل
البشري مع التكنولوجيا ،ول سيما ابلنظر إىل توسع الذكاء الص ناعي.
 -٦مناقشة بشأن التوصيا السياساتية املقرتحة
 -٢٩انق ك فريككق اخل كرباء احلكككومي الككدويل جمموعككة توصككيات اقرتحهككا ال كرئيس بشككأن السياسككة
العامة يف إرار البند  .٣وفيما يتعلق ببع املسائل ،يبدو أنه جر التوصل إىل توافكق يف اآلراء،
ل سككيما فيمككا يتعلككق ابألمهيككة املتزايككدة للبيككاانت الرقميككة ابلنسككبة للتجككارة والتنميككة ،وإمكانيككة أن
تن ككوي الرقمنككة علككى فككرص وحتككدايت علككى حككد سكواء ،واحلاجككة إىل معاجلككة الفجكوات الرقميككة مككن
خككالل بنككاء القككدرات وتككدابر أخككر  .ككر أنككه مككا زال مثككة تبككاين كبككر يف اآلراء بشككأن عككدد مككن
القضككااي األخككر  ،ول سككيما كيفيككة إدارة وتنظككيم تككدفقات البيككاانت عككرب احلككدود؛ وربيعككة األنظمككة
املتعلقككة ابلبيككاانت (مبككا فيهككا محايككة البيككاانت وتورينهككا وملكيتهككا والسياسككات الق اعيككة والتجاريككة
الرقمية)؛ والسياسات الورنيكة والدوليكة الكيت ينب كي التوصكية هبكا ب كر حتقيكق فوائكد جتاريكة وإمنائيكة
مككن البيككاانت يف التجككارة اإللكرتونيككة والقتصككاد الرقمككي .ومعظككم املواضككيع قيككد املناقشككة يف الككدورة
الثالثككة معقككدة وحساسككة مككن الناحيككة السياسككية ،األمككر الككذي يسككهم يف صككعوبة التوصككل إىل اتفككا
بشكأن جمموعكة مكن التوصككيات املتعلقكة ابلسياسكات العامكة .ومككع ذلك  ،ميككن أن تسكاعد املناقشككة
املكثّفكة بكني اجلهكات صككاحبة املصكلحة يف زايدة فهكم املسككائل امل روحكة واآلراء املتباينكة ،وميكككن أن
تساهم يف العمل املقبل املتعلق بتحقيق مكاسب إمنائية من البياانت والقتصاد الرقمي.

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

 -٣٠ق ك ّكرر جمل ككس التج ككارة والتنمي ككة ،يف دورت ككه اخلامس ككة والس ككتني ،اجل ككزء األول ،إنش ككاء الفري ككق
العامل املعين بقياس التجكارة اإللكرتونيكة والقتصكاد الرقمكي .وهككذاُ ،دعكي فريكق اخلكرباء احلككومي
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الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصكاد الرقمكي إىل املوافقكة علكى اختصاصكات الفريكق العامكل
واملواضك ككيع املقرتحك ككة لجتماعك ككه األول ،أي تنقك ككي دليك ككل األونكتك ككاد إلنتك ككاج إحصك ككاءات اقتصك ككاد
املعلومككات وقيككاس التجككارة اإللكرتونيككة عككرب احلككدود .ويش ك ّكل الككدليل األداة املرجعيككة الرئيسككية يف
منظومك ككة األمك ككم املتحك ككدة ملك ككوظفي املنظمك ككات اإلحصك ككائية الورنيك ككة املسك ككؤولة عك ككن قيك ككاس اقتصك ككاد
املعلومككات ،ويتوقككع أن يُش ك ّكل دلككيالا يسككتخدمه اإلحصككائيون يف البلككدان الناميككة يف مجيككع مراحككل
إنتكاج ونشككر إحصككاءات تكنولوجيكا املعلومككات والتصككالت املتصكلة ابألعمككال التجاريككة .وتت لككب
الصككي ة احلاليككة ،الصككادرة يف عككا  ،٢٠٠٩تنقيح ك ا للتأكككد مككن أ،ككا تتضككمن أحككد التصككنيفات
والتعك ككاريف وكك ككذا الت ك ككورات اجلديك ككدة يف جمك ككال قيك ككاس التجك ككارة اإللكرتونيك ككة والقتصك ككاد الرقمك ككي.
واقرتحت أمانة األونكتاد أن يقد اخلكرباء اإلحصكائيون مكن الكدول األعضكاء تعليقكات ومكدخالت
بشأن مشروع منق للدليل يف الجتماع األول للفريكق العامكل ،مبكا يزيكد مكن قكوة حتككم السكل ات
اإلحص ككائية الورني ككة ذات الص ككلة .واق ك ُكرتح املوض ككوع الث ككاي م ككن أج ككل الس ككتجابة ل ل ككب ال ككدول
األعضاء املتزايكد علكى حتسكني قيكاس التجكارة اإللكرتونيكة احملليكة والعكابرة للحكدود .وإبمككان الفريكق
العامل ،يف جلسته األوىل ،أن يُقيّم الت ورات املنهجية األخرة ،وميكن دعكوة الكدول األعضكاء إىل
تبككادل التجككارب واملمارسككات اجليككدة يف هككذا اجملككال .وعلككى الككر م مككن أن املوضككوع مهككم للبلككدان
النامية واملتقدمة على حد سواء ،فإنه يوجكد نقك يف اإلحصكاءات املتعلقكة ابلتجكارة اإللكرتونيكة،
ول سيما يف البلدان النامية.
 -٣١وأعك ككرب اخل ك كرباء عك ككن دعمهك ككم للفريك ككق العامك ككل ،واعتمك ككدوا اختصاصك ككاته ،ووافق ك كوا علك ككى
املوضوعني املقرتحني للجلسة األوىل (انظر الفصل األول) .وأشار مندوابن ا نان إىل اإليضاحات
املقدمة من األمانة فيما يتعلق بتوفر الرتمجة الشفوية للفريق العامل جبميكع الل كات الرسيكة .واقكرتح
أحد املندوبني إمكانية أن ينظر الفريق العامل ،ضمن املواضيع اليت سكتناق يف الجتمكاع األول،
يف اجله ككود الالزم ككة لقي ككاس قيم ككة التج ككارة اإللكرتوني ككة ،وخاص ككة فيم ككا ب ككني املس ككتهلكني .وأع ككرب
السودان واتيلند عن اهتمامهما ابستضافة اجتماعات الفريق العامل املقبلة.

اثلثا -مسائل تنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكت

(البند  ١من جدول األعمال)

 -٣٢انتخكب فريككق اخلكرباء احلكككومي الككدويل املعكين ابلتجككارة اإللكرتونيككة والقتصككاد الرقمككي ،يف
جلسك ككته العامك ككة الفتتاحيك ككة ،املعقك ككودة يف  ٣نيسك ككان/أبريل  ،٢٠١٩السك ككيدة قك ككادرة أمحك ككد حسك ككن
(جيبوي) رئيسةا له ،والسيدة جويل إميوند (كندا) انئبةا للرئيس  -املقرر.

ابء -إقرار جدو األعما وتنظيم العمل
(البند  ٢من جدول األعمال)

 -٣٣أق ّكر فريككق اخلكرباء احلككومي الككدويل ،يف جلسككته العامككة الفتتاحيكة أيضكا ،جككدول األعمككال
املؤقت للدورة ،كما يرد يف الو يقة  .TD/B/EDE/3/1وجدول األعمال كما يلي:
-١
14

انتخاب أعضاء املكتب.
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-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-٣

قيمة البياانت ودورها يف التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي وما يرتتب علكى
ذل من راثر على صعيد التجارة والتنمية الشاملتني.

-4

الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

-٥

جككدول األعمككال املؤقككت للككدورة الرابعككة لفريككق اخل كرباء احلكككومي الككدويل املعككين
ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

-6

اعتم ككاد تقري ككر ال ككدورة الثالث ككة لفري ككق اخلك كرباء احلك ككومي ال ككدويل املع ككين ابلتج ككارة
اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

جيم -اعتم اااد تقريا اار ال اادورة الثالثا ااة لفرياااق اخل ا ارباء احلك ااومي الا اادويل املع ااين ابلتجا ااارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
(البند  6من جدول األعمال)

 -٣4أذن فري ككق اخلك كرباء احلك ككومي ال ككدويل املع ككين ابلتج ككارة اللكرتوني ككة والقتص ككاد الرقم ككي ،يف
جلسككته العامككة اخلتاميككة ،املعقككودة يف  ٥نيسككان/أبريل  ،٢٠١٩أبن تع ك ّد انئبككة ال كرئيس  -املقككرر،
حتت إشراف الرئيسة ،الصي ة النهائية للتقرير املتعلق بدورته الثالثة بعد اختتا الجتماع.
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املرفق
احلضور*
-١

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:

الحتاد الروسي
أذربيجان
األرجنتني
األردن
إسبانيا
أسرتاليا
إستونيا
أف انستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أو ندا
أوكرانيا
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
أيرلندا
إي اليا
ابرا واي
ابكستان
البحرين
الربازيل
برابدوس
الربت ال
بروي دار السال
بلجيكا
بل اراي
بن الدي
بنما
بنن

__________

*

16

بواتن
بوتسواان
بوركينا فاسو
بوروندي
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
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

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

-٢

وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف

-٣

وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيلاهتا وبراجمها التالية ُممثّلة يف
اللجنة القتصادية ألفريقيا
اللجنة القتصادية ألورواب
اللجنة القتصادية ألمريكا الالتينية ومن قة البحر الكاري
مركز التجارة الدولية
منظمة األمم املتحدة لل فولة

نيبال
النيجر
نيجراي
نيوزيلندا
هاييت
اهلند
هندوراس
هن اراي
هولندا
الولايت املتحدة األمريكية
الياابن
اليمن

الدورة:

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

GE.19-08372
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برانم األ ذية العاملي
-4

-٥

وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُممثلة يف
منظمة العمل الدولية
املنظمة الدولية للهجرة
الحتاد الدويل لالتصالت
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
الحتاد الربيدي العاملي
جمموعة البن الدويل
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
منظمة التجارة العاملية
وكانت املنظمات ر احلكومية التالية ممثلّة يف

الدورة:

الدورة:

الفلة العامة

مركز البحو القتصادية والسياساتية
اجلمعية الدولية لوحدة و قة املستهلكني
املنظمة الدولية للمستهلكني
املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
رفة التجارة الدولية
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل
املنظمة الدولية ألرابب العمل
الحتاد الدويل للنقل على ال ر
املنظمة الكامرونية للنهو ابلتعاون القتصادي الدويل
مجعية املوارن
اهليلة الدولية للخدمات العامة
شبكة العا الثالث

الفلة اخلاصة

احتاد النقل اجلوي الدويل
املعهد الدويل للمحي
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