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 مقدمة  
قتدددصادية لبيئددة االتعزيددز بشدد   اخلددءاء املتعدددد السددنوات عقدددت الدددورة الةانيددة لجتمدداع  -١
سدددددتدامة، وتعزيدددددز التكامدددددل والتعددددداو  املشددددداملة و اللتنميدددددة لددددددعم اواتيدددددة علدددددو تيدددددع املسدددددتوايت امل

، وفقاا لالختصاصات ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٠و ١٩يف قصر األمم يف جنيف يومي  القتصاديني
 الدددق أقرجمدددا تلدددس التندددارة والتنميدددة يف دورتدددة السدددتةنائية احلاديدددة والةال دددني املعقدددودة يف نيسدددا /

 .(TD/B(S-XXXI)/2) ٢٠١7 أبريل

 متجز مقدم من الرئيس -أوالا  
 اجللنة العامة االفتتاحية -ألف 

أجرى مدير شعبة العوملة واسرتاتينيات التنمية يف األونكتاد يف كلمتة الفتتاحيدة مقارندة  -٢
بددني احلالددة القتصددادية العامليددة اليددوم الددق تتسددم بعوملددة مفر ددة وبددني احلالددة الددق كاندد  سددائدة يف 

جمداتني العشرينات عندما كا  التقشف جمو النظام الفرتاضي لسياسات القتصاد الكلي. وخدالل 
ل سددديما فيمدددا يتعلدددق ابلركدددود املددددزمن و الفرتتدددني، أت دددغت شدددوالل إراء التندددارة والتحدددول اهليكلدددي، 

والبطالدددة التكنولوجيدددة و ديددددات احلدددروب التناريدددة الدددق تلدددورت يف األفدددق. ويف كلتدددا الفرتتدددني كدددا  
 .من السمات اهلامةتسارع التغغ التكنولوجي جمو أيضاا مسة 

عامددداا، قددددم  7٠(، الدددمي مدددر عليدددة ا   ١٩4٨إ  ميةددداا جمافدددا  ) وقدددال مددددير الشدددعبة -3
" عدن  ريدق اجلمدع بدني رايدة اقنفداا وتوسدعاا   ا "اقتصداد عداملي أكةدر تدوار  منوذجاا من أجدل إرسداء

احمللي، واألسواا املفتوحدة، وانتشدار التنميدة الصدناعية والتددفقات الرأمساليدة الطويلدة األجدل وتعزيدز 
حيددز النفدداذ، مكددن مالحظددة   ددغ   و الددرلم مددن أ  امليةدداا مل يدددخل مطلقدداا حقددوا العمددال. وعلدد

التفدداا العددام بشدد   التعريفددات اجلمركيددة والتنددارة، خلفدد  التعريفددات  يف ظددلاجلهددود املبمولددة  يف
مددن توافددق ا راء املتعدددد األ ددرار بعددد احلددرب  اا ملرونددة والضددما ت الددق أصددبح  جددزءويف أوجددة ا
 ية.العاملية الةان

سياسدة القتصددادية الددق رمسدد  عددن مددماجمب ال وذكدر مدددير الشددعبة يف معددرحمل تقدد  حملددة -4
علو مر السنني، أنة سيكو  من اخلط  الرتكيز علو حتديد العامدل الدمي يشدكل املصددر الرئيسدي 

. ومن األساسي عوضاا عن ذلك، أ  تتبحث يف سياا عامل مفرط التنارة أو التكنولوجيا ،للخلل
يف العوملة، كيفية تفاعل التغيغات لغ اهلامشية الق  رأت علو أمناط التنارة أو التكنولوجيدا مدع 

ذلددددك يف العمددددل السياسددددي إظهددددار وكيفيددددة ديناميددددات اقتصددددادية كليددددة وماليددددة يف العددددامل احلقيقددددي، 
 لو ين والدويل.والسياسات علو املستويني ا

املعنوندة "تكييدف السياسدات الصدناعية  TD/B/C.I/MEM.8/5عندما عرحمل الو يقة وقال  -٥
القتصددادي والتحددول اهليكلددي"، إ  الةددورة الرقميددة قددد أسددفرت عددن  مددع عددامل رقمددي حتقيقدداا للتنويددع

خمة وإنرتن  نوعني من التكنولوجيات املتداخلة الرئيسية ومها )أ( الروبواتت و)ب( البيا ت الض
 األشياء، والطباعة الةال ية األبعاد.
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وعلو الرلم من أ  جمناك منظورات متباينة بش   آاثر التكنولوجيات الرقميدة اجلديددة علدو  -٦
التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي، فمددن الواضدد  أ  يكددو  هلددا عواقددب  لددة وآاثر علددو مسددتوى 

تقريددر التنددارة قعيددة ومتوارنددة. وعلددو النحددو الددوارد يف اسددتنابة سياسدداتية وا سددور تقتضدديالتوريددع، و 
، ينبغي أ  تكو  جمم  الستنابة جزءاا من "صدفقة جديددة" عامليدة تتضدمن (١)٢٠١7والتنمية لعام 

تتعلددق بتعبئددة املددوارد الددق  اقنعدداو والتنظدديم وإعددادة التوريددع. وكاندد  السياسددة الصددناعية دائمدداا عناصددر 
، ورايدة النتاجيددة وبندداء الددروابل بددني الشددركات واألنشددطة والقطاعددات تسددتخدم اسددتخداماا كددامالا  ل

 دارة الريع بطرا مكدن ا  حتقدق أجمددافاا عامدة أوسدع نطاقداا يف حماولة لتنويع القتصاد. وتتعلق أيضاا إب
مدن تعزيدز املصداخل اخلاصدة الضديقة املنتظدرة مدن تنفيدم السياسدات الصدناعية. وحتتداىل البلددا  إ   بدلا 

 حيز سياسايت وبيئة دولية داعمة لالضطالع هبم  السياسات الصناعية.
 وأشار الرئيس إ  أ  اهلدر الرئيسي لالجتماع جمو فهم   غ الرقمنة علو البلدا  النامية. -7

النياسدددددا  الصدددددناعية مدددددع عددددداع رقمددددد   قيقددددداا للتنتيدددددع االقتصدددددا   تكييدددددف  -ابء 
 اهليكل   والتحتل

 من جدول األعمال( 3)البند 

 التكنتلتجيا الرقمية، والتنتيع االقتصا   والتحتل اهليكل   
خدددالل اجللسدددة األو  لدددغ الرمسيدددة،  قدددر اخلدددءاء كيدددف يددد  ر اسدددتخدام التكنولوجيدددات  -٨

التنويدع القتصدادي والتحدول اهليكلدي، بطدرا، منهدا حتويدل احلددود التقليديدة الرقمية اجلديدة علدو 
 الفاصلة بني فرادى القطاعات الصناعية وبني قطاع الصناعة واخلدمات. 

وذكر املتكلم الرئيسي، وجمو وريدر الصدناعة والتندارة يف سدري لنكدا، أ  الرقمندة أاتحد   -٩
لددا  حتتداىل إ  تطدوير قددرا ا يف اادال الرقمدي لكددي فرصداا جديددة للبلددا  الناميدة، لكدن جمدم  الب

حتصل علو الفوائد الناتدة عنهدا. فدالفنوة الرقميدة آخدمة يف التسداع، ومل تعدد تعتمدد علدو البنيدة 
. وتددددعو احلاجدددة إ  والتصدددالت وحددددجما يف سدددد تلدددك الفندددوةالتحتيدددة لتكنولوجيدددا املعلومدددات 

مزيددد مددن السددلع واخلدددمات  إجنددارمتّكددن البلدددا  مددن  إنشدداء جمياكددل أساسددية رقميددة مددن شدد  ا أ 
املتطددددورة. وعددددالوة علددددو ذلددددك، تعمددددل الرقمنددددة علددددو  مددددس احلدددددود بددددني إنتدددداىل السددددلع وإنتدددداىل 

 اخلدمات، مما ي  ر علو القدرة التنافسية التنارية للبلدا .
 وقددددال املددددتكلم الرئيسددددي إ  سددددري لنكددددا تبددددمل جهددددوداا كبددددغة مددددن أجددددل بندددداء جمياكلهددددا -١٠

األساسددددية الرقميددددة، وتطددددوير املهددددارات الرقميددددة، وحتددددديث احلكومددددة وتقددددد  اخلدددددمات وتسدددددخغ 
تكنولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت أللددددراحمل التنميددددة القتصددددادية والجتماعيددددة، كمددددا أ ددددا تددددءر 

لنكا بوصفها املقصد يف تال تكنولوجيا املعلومات والتصدالت. وتقدود وكالدة تكنولوجيدا  سري
إ  السدرتاتينية املبيندة يف مبدادرة  ، اسدتناداا ومات والتصالت اململوكدة للدولدة جمدم  املبدادراتاملعل

. وعددالوة علددو ذلددك، كاندد  سددري لنكددا مددن ةسددة حمدداورالددق تتدد لف  سددري لنكددا اقلكرتونيددة
يف فريق أصدقاء التنارة اقلكرتونية من أجل التنمية يف منظمة التندارة العامليدة. ويف املد متر  عضواا 

الدددوراري احلدددادي عشددددر للمنظمدددة، قدددررت سددددري لنكدددا مواصدددلة بددددر مج العمدددل املتعلدددق ابلتنددددارة 
__________ 

)منشددورات  حنددو صدفقة عامليددة جديددة -: مددا بعدد التقشدف ٢٠١7، تقريدر التنددارة والتنميدة، ٢٠١7األونكتداد،  (١)
 ، نيويورك وجنيف(.E.17.II.D.5األمم املتحدة، رقم املبيع 
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وانني إ  الوليددة احلاليددة. وجمددما تددال يتطلددب  ددررت مناقشددة بشدد   القواعددد والقدد اقلكرتونيددة اسددتناداا 
الددق قددد تصددب  قابلددة لانفدداذ إذا أصددبح  التنددارة اقلكرتونيددة جددزءاا مددن املفاوضددات اجلاريددة يف 

، أ  حتداف  منظمة التنارة العاملية. وكا  من الضروري للبلدا  النامية، ول سيما أقدل البلددا  مندواا 
 التنارة اقلكرتونية. علو احليز السياسايت واملرونة. بيد أ  نطاا املناقشة جيب أ  يتعدى تال 

لكرتوين فرحمل وقف دائم لعمليات اقرسال اقومن املهم معرفة العواقب الق ستنش  عن  -١١
وحتديدددد مدددا إذا كدددا  ينبغدددي أ  تكدددو  التندددارة الرقميدددة خاضدددعة لالتفددداا العدددام بشددد   التعريفدددات 

ا  ينبغدددي تصدددنيف اجلمركيدددة والتندددارة أو التفددداا العدددام بشددد   التندددارة يف اخلددددمات، ومدددا إذا كددد
وبيددددا  العناصددددر يف فئددددة السددددلع أو اخلدددددمات، أو يف الفئتددددني معدددداا،  املنتنددددات املقدمددددة إلكرتونيدددداا 

 عمليات اقرسال اقلكرتوين. املشمولة بنطاا
التكنولوجيدددة والرقمندددة يف تيدددع  غدددغاتاحملددداور األول التسدددارع اهلائدددل يف وتدددغة التووصدددف  -١٢

كدددددا  لدددددة آاثر أكدددددء مدددددن آاثر الةدددددورات الصدددددناعية السدددددابقة.   ، األمدددددر الدددددميتدددددالت القتصددددداد
يتعلددق بت  غا مددا علددو التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي، سددتتارت الفددر  بفضددل تعزيددز  وفيمددا

إمكانية التصال والتمكني البشري مدن  حيدة، وسدتطررت التحددايت املرتبطدة إبلغداء الوظدائف مدن 
لعمدل عدن الوظدائف وريدا يد دي إ  اافداحمل األجدور.  حية أخرى. وقدد ل يعدوحمل خلدق فدر  ا

وحيدد  ابع التغغات التكنولوجية ا اثر التوريعية الق عادة ما تكدو  لدغ حمايددة بدل تفضدل رأس 
املال علو العمل واليد العاملة املاجمرة علو اليد العاملة لغ املاجمرة، والبلدا  املتقدمدة علدو البلددا  

األول  تلف جوانب القدرات واهلياكل األساسية الرقمية الالرمة، موضحاا   النامية. و قر احملاور
كيفيددة حتديددد  تلددف الفئددات واملسددتوايت مددن املهددارات والكفدداءات. ومددن املهددم تطددوير املهددارات 
الرقميددة للنميددع، وجمددو مددا مكددن حتقيقددة، مددن بددني أمددور أخددرى، ابسددتخدام املنصددات اقلكرتونيددة 

  الوصول املفتورت إ  املصنفات العلمية. ومن الضروري أيضداا تدوافر التوجيدة للتعليم والتعلم وضما
عددن بددمل اجلهددود التعاونيددة علددو الصددعيدين  والدددعم علددو املسددتويني السياسددايت والتنظيمددي، فضددالا 

 الو ين والدويل.
حسددني فهددم ا اثر السياسدداتية روبددواتت لتوحبددث احملدداور الةدداين عدددم التكدداف  يف اعتمدداد  -١3
احملتملددددة يف  أنددددة وفقدددداا للتقددددديرات، مكددددن أ  تكددددو  اخلسددددائرلتشددددغيل ا يل الرقمددددي. وأشددددار إ  ل

الوظدددائف املرتبطدددة ابلتشدددغيل ا يل أعلدددو يف البلددددا  الناميدددة بسدددبب ارتفددداع نسدددبة املهدددام الروتينيدددة 
تقدمدة ويف . ومع ذلك، فإ  اسدتخدام الروبدواتت ل يدزال يرتكدز بدرجدة كبدغة يف البلددا  املاملتكررة

الصدددني. ويرجدددع جمدددما السدددتخدام بشدددكل أساسدددي إ  معدددايغ اجلددددوى القتصدددادية أكةدددر مندددة إ  
اجلدددوى التكنولوجيددة الددق تددرتبل بسددمات تكنولوجيددة حمددددة لددبع  عمليددات اقنتدداىل الددق أمهلتهددا 
دراسددات عديدددة، مةددل عدددم قدددرة الروبددواتت علددو معاجلددة  ائفددة واسددعة مددن األقمشددة يف قطدداع 

البلددا  البس. ويدرى احملداور الةداين أ  اسدتمرار وجدود فدوارا كبدغة يف تكداليف اليدد العاملدة بدني امل
املتقدمددة والبلدددا  الناميددة سدديعين أ  فوائددد التكلفددة الناشددئة عددن النقددل إ  اخلددارىل، أي عمليددة نقددل 

حظ  بشكل واسع بع  األنشطة الكةيفة العمالة من البلدا  املتقدمة إ  البلدا  النامية الق لو 
األنشددطة تددو ني تلددك الفوائددد الناتددة عددن إعددادة  تفددوا كةددغاا  ،علددو مدددى العقددود الةال ددة املاضددية

وجمي الظاجمرة األحدث عهدداا قعدادة األنشدطة الدق كاند  سدابقاا يف اخلدارىل ا  البلددا  املتقدمدة. 
التشدغيل ا يل مل يكددن  يت  علدو أسداسوفيمدا صدا البلددا  الناميددة، فدإ  خطدر فقددا  الوظددائف 

اخلطدر أكدء يف البلددا  املتقدمدة  من التشغيل ا يل القائم علو الروبواتت يف تلك البلدا . بدل إ 
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مددن البلدددا  املتقدمدة، حيددث مكددن مالحظددة بعدد  عمليددات  أو يف البلددا  الناميددة القريبددة جغرافيدداا 
إبعدادة تدو ني أنشدطة  تدرتبل أساسداا  إعادة تو ني األنشطة. ولدئن كاند  عمليدات إعدادة التدو ني

ع هبدا الروبدواتت ا  ، ولدملك مل تفد  إ  رايدة لاقنتاىل، فإ  جمم  األنشطة أصبح  آلية تضط
 العمالة يف البلدا  املتقدمة. 

ا اثر املرتتبة علو التشغيل ا يل يف العمالة لدغ م كددة  تزال لوعلو مستوى الصناعة،  -١4
ة تعويضددية علدددو نطدداا املهدددام واملشدداريع والصدددناعة والقتصدداد. وينبغدددي وسددتتوقف علددو آاثر كةدددغ 

أيضدداا حبددث   ددغ الروبددواتت يف قطدداع ئددارة التنزئددة. ومددن الناحيددة التارصيددة، كاندد  آاثر التشددغيل 
 .ا يل علو التوظيف العام إجيابية عموماا 

فت  فرصدداا واسددعة لكنهددا وقددال احملدداور الةالددث فيمددا صددا البلدددا  الناميددة، إ  الرقمنددة سددت -١٥
سدددتنطوي علددددو  ددددا ر. وتتزايددددد بسددددرعة مبيعددددات التنددددارة اقلكرتونيددددة، وحركددددة اقنرتندددد  العامليددددة 
والتنارة اقلكرتونية بدني شدركة ومسدتهلك عدء احلددود. إل أندة ل تدزال جمنداك فندوة رقميدة واسدعة 

ي واملسداواة بدني اجلنسدني ومشداركة بني البلدا  املتقدمة والبلدا  النامية يف تدالت التصدال العدامل
امل سسدددات الصدددغرى والصدددغغة واملتوسدددطة احلندددم. وتشدددمل التحددددايت الرئيسدددية، مدددوا ن قصدددور 
اهلياكددل األساسدددية، مةددل نقددداط الضدددعف يف قطدداع الكهدددرابء، واخلطدددر املددرتبل هبيمندددة الالعبدددني يف 

وجيدددات الرقميدددة واملعددددارر األسدددواا والعقبدددات املعرفيدددة فيمدددا يتعلدددق بعددددم ال دددالع علدددو التكنول
. وكاندد  امل سسددات التناريددة الصددغغة جمددي األقددل وتدددين مسددتوى املعرفددة ابحلاسددوباخلاصددة هبددا، 

 استعداداا جلين فوائد من رقمنة سالسل القيمة العاملية.
وينبغددي أ  تراعددو  ال ددة آاثر سياسدداتية علددو املسددائل املتعلقددة ابلبيددا ت وجمددي خصوصددية  -١٦

ت املنافسددددة )مكافحددددة الحتكددددارات( والرقابددددة. ونظددددراا إ  أ  البلدددددا  الناميددددة البيددددا ت وسياسددددا
متخلفدة عددن الركددب فيمدا يتعلددق ابسددتخدام اقنرتند  والتنددارة اقلكرتونيددة، فهدي تفتقددر إ  قددوانني 
حلمايددددة البيددددا ت وتايددددة املسددددتهلك وإ  تكنولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت وجمياكددددل أساسددددية 

 لتكلفة وعمال مهرة، مةل العلماء يف تال البيا ت.سحابية ميسورة ا
علدو ضدرورة نقدل التكنولوجيدا مدن  متكلمدنيوخالل املناقشة الق تل  ذلك، شدد عددة  -١7

أجل سد الفنوة الرقمية. وعالوة علو ذلك، ينبغي للسياسات الصناعية الرقميدة أ  تكدو  جدزءاا 
ل، إعددددادة اسددددتةمار األرابرت. وأعددددرب مددددن عمليددددة تصددددنيع أ ددددل، لكددددي تكفددددل علددددو سددددبيل املةددددا

متكلمدو  آخدرو  عددن قلقهدم إراء ا فدداا اقمنائيدة املتاحدة للبلدددا  املعتمددة علددو السدلع األساسددية 
يف عامل رقمي. ومع ذلك، شدد آخرو  علو أ  القتصاد الرقمي أوسع من التندارة اقلكرتونيدة، 

م القتصداد الرقمدي، وضدما  أ  تكدو  و لبوا احلصول علو توجيهات بش   السبل الفعالدة لتنظدي
. وأعددرب أحددد املتكلمددني عددن رأي مفدداد  أ  اقنرتندد  مالئمددة ملراحددل تنميددة البلدددا معددايغ إدارة 

األونكتدداد جمددو أفضددل منتدددى ملناقشددة املسددائل املتعلقددة إبدارة اقنرتندد  والقتصدداد الرقمددي، ابلنظددر 
 لتنارة العاملية.إ  انعدام أي فرصة للقيام بملك يف إ ار منظمة ا

 العاع الرقم  معالنياسا  الصناعية  تكييف  
خالل اجللسة الةانية لغ الرمسية، حبث اخلءاء الطريقة الق ينبغي هبا تكييف السياسدات  -١٨

 احملدداورو الصددناعية مددن أجددل تعزيددز التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي يف عددامل رقمددي. وعددرحمل 
 عية الق اعتمدت يف  تلف البلدا  واملنا ق.الندتهتج السياساتية الصنا
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وشددددد احملددداور األول علدددو أ  املعدددارر قدددد رادت القددددرة التنافسدددية ومكدددن أ  ئعدددل مدددن  -١٩
املمكن التحكم يف الريع مدن خدالل البحدث والتطدوير والسدتغالل التنداري. ويتعدني رسدم سياسدات 

 إنتاجيددة متسددعة القاعدددة ورايدة إنتدداىل صددناعية تضددمن إعددادة اسددتةمار فددائ  املعددارر الددق تلدد  يف
لصدددراع بدددني املمدددولني احلكدددوميني للعلدددم والبتكدددار  املعدددارر. ومدددع ذلدددك، فدددإ  الفدددائ  صضدددع أيضددداا 

والشدددركات اخلاصدددة الدددق تسدددوا جمدددما العلدددم. ويف أفريقيدددا، تعدددان مسددد لة الرقمندددة عمومددداا مدددن خدددالل 
اقتصدددادايت م سسدددية جديددددة تركدددز علدددو تكددداليف املعدددامالت، وعددددم تناسدددق املعلومدددات وحقدددوا 

مكددا ت الرقمنددة يف خفدد  تكدداليف اقنتدداىل، امللكيددة. ومددع ذلددك، مددن املهددم أ  ت خددم يف العتبددار إ
يددا يف ذلددك عددن  ريددق تعزيددز اهلياكددل األساسددية يف قطدداعي النقددل والكهددرابء. فددالبحوث يف أفريقيددا  
كان  ختضع بشدة هليمنة مناذىل اجلهات املاحنة الق تركز علو التطبيقات التناريدة للبحدوث املمولدة 

أدى ذلددك إ  إدراىل منظددورات كليددات إدارة األعمددال يف مددن القطدداع العددام واملعونددة اقنسددانية. وقددد 
البحددث والتدددريب. وتعمددل تكنولوجيددات املعلومددات والتصددالت علددو إاتحددة نددوع جديددد مددن القدديم 

مدددا تكددددو  مركدددزة يف منصددددات متلكهددددا  الناشدددئة عددددن البيدددا ت. وابلنظددددر إ  أ  جمدددم  البيددددا ت كةددددغاا 
 مغبة أ  توسع الرقمنة يف أفريقيا الفنوة املعرفية.شركات من البلدا  املتقدمة، جمناك خطر من 

ووصدددف احملددداور الةددداين الطريقدددة الدددق ّلدددغت هبدددا البتكدددارات األخدددغة الديناميدددة الصدددناعية  -٢٠
والسياسددات اقمنائيدددة. وختتلددف الفوائدددد الناتدددة عددن املشددداركة يف سالسدددل القيمددة العامليدددة اختالفددداا 

لنامية. ومكن أ  تغغ الرقمنة قواعد اللعبة أل ا تسدرّع البتكدار واسعاا بني بلد وآخر من البلدا  ا
ومكددددن أ  تطددددور اهليكددددل اقداري لسالسددددل القيمددددة حنددددو أشددددكال تركددددز علددددو املنصددددات أو علددددو 
املسدددتهلكني. وعلدددو الدددرلم مدددن أ  األشدددكال الدددق تركدددز علدددو املنصدددات تتطدددور بفضدددل البيدددا ت 

كددن أ  تعددزر وضددع الشددركات القائمددة، مكددن ل شددكال يددرتبل هبددا مددن آاثر الشددبكات الددق م ومددا
الق تركز علو املستهلكني أ  تتي  للعمالء إمكانية احلصول علو حصة أكدء مدن تمدوع القيمدة 

منهمدددا سددديتي  للمنصدددات احلصدددول علدددو الريدددع  املضدددافة وأ  تكدددو  أكةدددر اسدددتدامة. بيدددد أ  كدددالا 
ايدة السددددتةمارات للتحددددرك صددددوب جمددددم  بددددد مددددن ر  املناسددددب الناشددددي عددددن ملكيددددة البيددددا ت. ول

األشددكال اجلديدددة لددادارة، ورايدة القواعددد التنظيميددة الددق  دددر إ  خفدد  الريددع ومنددع إسددداءة 
 استعمال مراكز قوة سوقية مهيمنة.

و قر احملاور الةالث بع  النهج السرتاتينية إراء الرقمندة الدق اعتمدد ا بعد  البلددا   -٢١
و السددتعراحمل الددمي أجددرا  بوجددود  تتددج مددن جمددما القبيددل، ولكددن معظمهددا املتوسددطة الدددخل. وأوحدد

يتناور مراحل املناقشة أو التشاور أو التخطيل. وجمي تقتضي أيضاا حتديد معامل أوضد  وأكةدر  مل
قابليددة للقيدداس، ومددوارد ومسددارات ابئددا  حتقيددق النتددائج وينبغددي صدديالتها علددو حنددو يتددي  مسدداعدة 

 ب الوقدددوع رجميندددة للمصددداخل الطفيليدددة. وتعكدددس جمدددم  السدددلبيات جزئيددداا صدددانعي السياسدددات يف ئنددد
 مددا يعددين، ، وااتمددعلصددناعة التحويليددةأوجددة عدددم اليقددني القائمددة فيمددا يتعلددق عاثر الرقمنددة علددو ا

أ  جمدددم  الدددنهج ئريبيدددة واستكشدددافية إ  حدددد كبدددغ. وقدددال بعدددد أ  شددددد علدددو أ   دددج  ابلضدددرورة
البلددددا  يعتمدددد اعتمددداداا شدددديداا علدددو السدددياا وينبغدددي أ  يعكدددس السياسدددة العامدددة لكدددل بلدددد مدددن 

 ظروفها احملددة، إ  معظم البلدا  لديها الحتياجات املشرتكة التالية:
 ربل جمم  الندتهتج ابسرتاتينيات إمنائية و نية أوسع نطاقاا؛ )أ( 
 إشراك أصحاب املصلحة املتعدددين علدو حندو يتدي  حتقيدق أوجدة مرر فيمدا بدني )ب( 

 تالت السياسات العامة؛
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 إعطاء دور رئيسي للقطاع اخلا ؛ )ىل( 
 مع شركاء أجانب  جحني من أجل تسريع التعلم. إقامة شراكات اسرتاتينية أيضاا  د() 

حتولدد  جمددم  السياسددات قددد وركددز احملدداور الرابددع علددو السياسددات الصددناعية يف الصددني. و  -٢٢
السياسدددددات األفقيددددة إ  السياسدددددات النتقائيدددددة ومدددددن علددددو مددددددى العقدددددود الةال ددددة املاضدددددية، مدددددن 

السددرتاتينيات التكنولوجيددة إ  السددرتاتينيات التنظيميددة ومددن السياسددات القائمددة علددو اخلطددل 
ز  خبصددو  القطددارات نيإ  السياسددات املوجهددة حنددو السددوا. وقددال لدددى عددرحمل ئربددة مدينددة شدد

عية، إ  اجلمدددع بدددني السياسدددات األفقيدددة وشاشدددات البلدددور السدددائل والتنميدددة الصدددناالسدددريعة جدددداا 
التكنولوجيدددة،  تدددمليل الصدددعوابتوالنتقائيدددة شدددنع علدددو اسدددتخدام البحدددث والتطدددوير مدددن أجدددل 

إ  م سسدددات  الصدددناعة التحويليدددة، والددددعم املقددددموإنشددداء تكدددتالت صدددناعية لتحسدددني سالسدددل 
يف  اسددات الصددناعيةحمددددة لكددي تتطددور كنهددات فاعلددة عامليدداا. ومكددن أ  تددتعلم الصددني مددن السي

الولايت املتحدة األمريكية، ول سيما فيما يتعلق بنطداا اقنفداا احلكدومي علدو أنشدطة البحدث 
يف  الصدددناعة التحويليدددة الرقميدددة تدددزال لوالتطدددوير. وعلدددو الدددرلم مدددن اختددداذ العديدددد مدددن املبدددادرات، 

 ا وبراتيا ا احلاسوبية.تواجة حتدايت يف تطوير كل من معدا  تزال لمرحلة مبكرة يف الصني، و 
وركز احملاور األخغ علو التحدايت الق تطرحها الرقمنة يف الءاريدل. وشددد علدو ضدرورة  -٢3

املقا عدات الريفيدة  تدزال لالتنسيق الو يق بني سياسات اقنتاىل الصناعي والسياسات التعليميدة. و 
ابت يف التنفيم. ونتج عن ذلك تعاين من التهمير، وواجه  السياسات التعليمية التطلعية صعو 

 ٢٠٠4تغيددددغ جميكلددددي ضددددئيل، علددددو الددددرلم مددددن الطفددددرة القتصددددادية الددددق حددددد   بددددني عددددامي 
. ومن املطلوب رسم  ج سياسايت شامل إراء اقنتاجية والقدرة التنافسية لتنندب أوجدة ٢٠١3و

 النقا يف اليد العاملة املاجمرة.
عددد  املتكلمدددني عمدددا إذا كانددد  الصدددناعة وخدددالل املناقشدددة الدددق تلددد  ذلدددك، تسددداءل ب -٢4

التحويلية ما رال  تدية يف عامل رقمي ابلنظر إ  أ  معظم الصناعات التحويلية مكن أ  تصب  
يف  ايدددة املطدددار آليدددة. وأشدددار آخدددرو  إ  الدددروابل الو يقدددة بدددني الشدددركات عدددء الو نيدددة واملعاجمدددد 

احنددة، بعددد أ  ذكددروا و  الفوائددد القائمددة البحةيددة الددق أفضدد  إ  حبددوث تددتحكم فيهددا اجلهددات امل
علدددو تكنولوجيدددا املعلومدددات والتصدددالت يف الصدددناعة التحويليدددة ل مكدددن حتقيقهدددا إل إذا كانددد  
العناصر املطلوبة من بنية حتتية وقاعدة صناعية موجودة، وو  أنشطة البحدث والتطدوير ينبغدي أ  

 الق متوهلا اجلهات املاحنة. تتكيف مع الحتياجات احمللية، حىت يف البحوث 
وأعددرب بعدد  املتكلمددني عددن رلبددتهم يف معرفددة كيفيددة ئنددب إلغدداء الوظددائف الندداجم عددن  -٢٥

الرقمنة، وعلو وجة اخلصو ، معرفدة مددى فعاليدة السياسدات الو نيدة واللدوائ  الدوليدة. وتسداءل 
لصداخل ة القارية يف أفريقيا عدة متكلمني عما إذا كا  ابقمكا  الستفادة من منطقة التنارة احلر 

ول سيما املسائل املتعلقة يلكية البيا ت، مدن خدالل بنداء جمياكدل أساسدية رقميدة  التصنيع الرقمي
، والسددتفادة حمليددة مددن شدد  ا أ  متكددن امل سسددات األفريقيددة مددن اسددتغالل البيددا ت األفريقيددة أولا 

 ليمية.من أوجة التآرر احملتملة بني األسواا احمللية واقق

 التعاو  فيما بني بلدا  اجلنتب والتعاو  الثالث  يف جمال االقتصا  الرقم   
، نظددددر اخلددددءاء يف دور التعدددداو  بددددني بلدددددا  اجلنددددوب اجللسددددة الرابعددددة لددددغ الرمسيددددةخددددالل  -٢٦

 والتعاو  الةال ي يف تال تعزيز التنويع القتصادي والتحول اهليكلي يف عامل رقمي. 
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يف حتديدد مدا مكدن أ   ر األول إ  فهم  ابع القتصاد الرقمي سيكو  حامساا وقال احملاو  -٢7
، وحتويدل املصدنع إ  إ  تفكيدك القدوة املاديدةع نيالتصدوقد أدى يفعلة اجلنوب لكي يستفيد منة. 

وقدددد وضدددع املنصدددة  لدددمكاءكدددا  ئسددديداا لتحدددرر ام سسدددة رئيسدددية، يف حدددني أ  القتصددداد الرقمدددي  
الرقميدددة يف الصدددددارة. واسددددتخدم  املنصددددات الرقميدددة يف البدايددددة "كمندددداجم بيددددا ت"   بوصددددفها 
"عقولا مدبرة" للقطاع املعين بعد أ  حول  البيا ت إ  ذكاء رقمي خالل العملية. وابلنظدر إ  

ما يعدددين حددددوث يف تيدددع القطاعدددات، حتدددول القتصددداد برمتدددة إ  "منصدددة". وجمددد أ دددرتأ  الرقمندددة 
ولدديس تصدداعدايا يف السياسددات. ومكددن أ  تعيددد الرقمنددة  حتددول يف النمدداذىل يتطلددب حتددولا جددمرايا 

تنظيم اقنتداىل وسدتظهر  بقدات متحددة املركدز، أو نظدم إيكولوجيدة، ستسدتعي  عدن التشدكيالت 
فيدة أعلدو  احلالية قدارة سالسل القيمة. وسترتكز جمدم  الدنظم اقيكولوجيدة يف املكدا  الدمي توجدد

جمدو القددرة علدو السدتفادة مدن حقدوا  حمرك التصنيع الرقمديقوة رقمية. ومن  ، مكن أ  يكو  
وضددع اقتصدداد البيددا ت احملليددة والو نيددة واجلماعيددة يف إجيدداد قيمددة عامددة. وتتطلددب جمددم  التحددولت 

تنطدوي  جديددة. ومكدن أ  سياسي جديد للبيا ت واجتهادات قضدائية وقدوانني وقواعدد تنظيميدة
تموعددة اسددرتاتينية مددن اقجددراءات الددق تعتمدددجما بلدددا  اجلنددوب لتشددنيع التصددنيع الرقمددي علددو 
الصدددعيد القطدددري، علدددو احلفددداا علدددو الرتتيبدددات الدوليدددة احلاليدددة وحتقيدددق الدددزايدة تددددرجيياا يف حيدددز 

إجياد مراكز  من أجل القرتاب من املركز، والسعي بشكل تاعي، إ  القوة الرقميةاملناورة وتعزيز 
مركزية للقوة الرقمية، وختفيف ترتيبات الدربل وقدوى الدنظم اقيكولوجيدة الرقميدة، وإحا دة الدنظم  ل

اقيكولوجية الرقميدة الالمركزيدة إب دار السياسدات والقدوانني واللدوائ  التنظيميدة. وتنطدوي اخلطدوات 
ا البيدا ت علدو املسدتويني األو  علو بناء جمياكل أساسية رقمية، والتعاو  من أجدل إرسداء حقدو 

 الو ين واققليمي وتعزيز دمج األسواا الرقمية لضما  وفورات احلنم الالرمة للرقمنة.
وركددز احملدداور الةدداين علددو التحدددايت الددق تواجههددا ابكسددتا  يف تددال الرقمنددة. وقددال إ   -٢٨

ة جمدي الشدريكة التناريدة مبادئ السوا احلرة، وإ  الولايت املتحددة األمريكيد بلد  قد اتبع عموماا 
الرئيسدددية للبلدددد. وأاتحددد  مبدددادرة حدددزام واحدددد علدددو  ريدددق واحدددد الدددق اختدددم ا الصدددني لباكسدددتا  
إمكانيددددة حتقيددددق حتددددديث اقتصددددادي وإعددددادة تنشدددديل التصددددنيع مددددن خددددالل السددددتةمار يف اهلياكددددل 

 يد للتنمية اققليمية.األساسية وتنمية الصناعة التحويلية، وتقد  املوارد املالية، وإنشاء منوذىل جد
وأشدددددار احملددددداور الةالدددددث إ  التحددددددايت الدددددق تواجههدددددا منطقدددددة جندددددوب آسددددديا. ويدددددوحي  -٢٩

اسدددددتعراحمل احلالدددددة الراجمندددددة و  منطقدددددة جندددددوب آسددددديا تسدددددتورد التكنولوجيدددددا وتسدددددتخدمها لكنهدددددا 
تبتكرجمدددا وو  مدددوردي التكنولوجيدددا ومعددددات التصدددنيع يفرضدددو  رسدددوماا ابجمظدددة علدددو منتندددا م  ل

ابقضافة إ  مراقبة استخدام التكنولوجيا بطرا لغ م اتية للبلددا  يف املنطقدة. ولتغيدغ  موخدما 
جمددم  احلالددة، سدديكو  مددن الضددروري بندداء م سسددات قويددة تعددزر األفكددار املبتكددرة. ولددملك، حتتدداىل 
احلكومددددات والقطدددداع اخلددددا  إ  السددددتةمار يف امل سسددددات الددددق مكددددن أ  تسددددهم يف اكتسدددداب 

 ارات الرقمية الالرمة قجراء حبوث ابتكارية وأ  تساعد يف بناء اقتصاد رقمي.امله
و قدددر احملددداور األخدددغ اجلهدددود املبمولدددة لبنددداء سدددوا رقميدددة موحددددة يف الحتددداد األورو .  -3٠

وقدددال إ  الحتددداد األورو  يعمدددل علدددو مواءمدددة تدددالت السياسدددات الرئيسدددية، ابلستعاضدددة عدددن 
الو نيدددة بلدددوائ  قابلدددة للتطبيدددق يف تيدددع أحنددداء البلددددا  األعضددداء فيدددة. وأت لقددد  اللدددوائ  التنظيميدددة 

مبددادرات  جحددة إ  حددد كبددغ ملواءمددة اللددوائ . و لدد  جمددم  املبددادرات  مددني قابليددة نقددل احملتددوى 
وإلغاء القيود الداخلية املفروضة علو تدفق البيا ت، ووضع معايغ موحدة بش   حقوا التد ليف 

 .واحدةإنشاء منطقة مدفوعات أوروبية والنشر، و 
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واادددالت الدددق قدددد يةبددد  فيهدددا أ  اللدددوائ  لدددغ م اتيدددة جمدددي كمدددا يلدددي: مواءمدددة معدددايغ  -3١
اخلصوصية الق قد تكو  مفر ة يف التقييد وخنق البتكار، والرتكيدز علدو تدو ني البيدا ت عوضداا 

ترمدددي إ  مندددع التضدددييق الشدددبكة  عدددن أمدددن الفضددداء اقلكدددرتوين واملسددداءلة، وإنشددداء قواعدددد حيددداد
، ومن   مندع سدلوك السدعي إ  احلصدول علدو أنشدطة ريعيدة، لكدن جمدما األمدر قدد يد دي ااحف

 إ  قواعد مفر ة ت  ر علو اعتماد املزيد من اخلدمات األكةر تقدماا الق تستخدم بيا ت كةيفة.
عدددن القلدددق إراء تطدددور  وخدددالل املناقشدددة الدددق تلددد  ذلدددك، أعدددرب العديدددد مدددن املتكلمدددني -3٢

الحتكدددارات بشددد   املنصدددات الرقميدددة ومدددا ترتدددب علدددو ذلدددك مدددن صدددعوابت ابلنسدددبة إ  البلددددا  
الناميدددة الدددق ترلدددب يف السدددتفادة مدددن الرقمندددة. وأعربدددوا عدددن رلبدددتهم يف معرفدددة مدددا إذا كدددا  ينبغدددي 

ا جنحدد  الصددني يف معاجلددة جمددم  املسددائل يف إ ددار منظمددة التنددارة العامليددة وكيفيددة معاجلتهددا. وريدد
معاجلة بع  جمم  الصعوابت علو األقل، ولكن حنمها ونظامها القتصادي قد جيعال دا حالدة 
خاصة. وأعرب متكلمو  آخدرو  عدن شدوالل مما لدة، وأشداروا إ  أ  التعداو  بدني بلددا  اجلندوب 

احملداورين ا خدرين للبلددا  الناميدة األخدرى. لدغ أ   واعدداا  والتعاو  الةال ي مكدن أ  يكدو   ريقداا 
علددددو ذلددددك، أشددددار ممةددددل ألمانددددة  تسدددداءلوا عددددن مدددددى   ددددغ الرقمنددددة علددددو أفريقيددددا كمنطقددددة. ورداا 

األونكتدداد إ  أنددة جيددري اختدداذ عدددة مبددادرات تتعلددق ابلتعدداو  بددني بلدددا  اجلنددوب يف تددال الرقمنددة 
ة القائلدة إ  البيدا ت أفريقيا. وأعرب بع  اخلءاء عن آراء متبايندة بشد   الفكدر  وجمي تشمل أيضاا 

 جمي "نفل جديد".
 وقبل اختتام اجللسة، أبرر الرئيس النقاط الرئيسية لالجتماع علو النحو التايل: -33

مل تتض  بعد آاثر الةورة الرقمية الق ل تزال يف مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فمن  )أ( 
و ابملوجدات التكنولوجيدة السدابقة. الواض  أ  الةورة الرقمية ل مكن مقارنتها ابلةورات الصناعية أ

فالتقدم التكنولوجي مل يكن حمايداا وسيكو  لة   غات كبدغة علدو توريدع الددخل، وجمدو مدا سديغغ 
تقسيم العمل. ويف جمدما الصددد، مدن املهدم معرفدة اجلهدات الدق متلدك املنصدات الدق سدتنري فيهدا 

 التغيغات التكنولوجية يف املستقبل؛
لتحددددايت املتعلقدددة ابلسياسدددة العامدددة، كدددا  مدددن الضدددروري رايدة فيمدددا يتعلدددق اب )ب( 

اتسدداا السياسددات مددن أجددل وضددع إ ددار تنظيمددي مالئددم. ول مكددن التصدددي للمنافسددة إل مددن 
خدالل التعدداو  بدني البلدددا  يف تدال السياسددات العامددة. ولكدن ل يوجددد حدل عدداملي. ويسددتلزم أ  

   تكو  مالئمة للسياقات؛تتطلع السياسة العامة إ  أجمدار واضحة وأ
 مثة حاجة إ  بناء جمياكل أساسية، ورايدة الستةمار يف تيع البلدا  املعنية؛ )ىل( 
جديدددة للعددامل النددامي، لكددن السددتفادة مددن جمددم   أاتحدد  الةددورة الرقميددة فرصدداا  )د( 

 الفر  تعتمد علو توسيع القدرات الرقمية واهلياكل األساسية القائمة؛
مدن الضددروري احليلولددة دو  اتسدداع الفنددوة الرقميددة. ومددن املهددم وضددع سياسددات  )ه( 

تعليميددة سددليمة وإدماجهددا يف السياسددات القتصددادية. ول يوجددد أي اسددتنتاىل واضدد  فيمددا يتعلددق 
 ؛للوظائف بل تغيغ لطبيعتهاو ر التشغيل ا يل علو العمل ولن يكو  جمناك ابلضرورة إلغاء 

ر احملتملة للرقمنة علو القتصادات القائمدة علدو املدوارد الدق ا اثكان  مس لة  )و( 
ل يزال التصنيع فيها مطم  جمي الشغل الشدالل. ومكدن أ  تددعم الرقمندة كفداءة عمليدة التصدنيع 

 املشاركة من جديد يف التنارة الدولية؛ وتتي  للبلدا التنارية 
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 اتعيد الدويل، وحتديدد اجلهدحاجة إ  معاجلة إدارة النظم الرقمية علو الص مثة )ر( 
 الق ستكو  الفاعلة الرئيسية وأصحاب املصلحة املعنيني؛

تنطدوي علدو خطدر وجمدي يف القتصاد الرقمي،  ابلغ األمهيةت دي البيا ت دوراا  )رت( 
ائمددة اسددتغالهلا للحصددول علددو الريددع يف بعدد  القتصددادات القالسددعي إ  سددلوك  مددن مغبددة اتبدداع

 ة.علو املوارد الطبيعي

 تنظيميةالنائل امل -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( ١)البند 
 ١٩انتخددب اجتمدداع اخلددءاء املتعدددد السددنوات يف جلسددتة العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف  -34

 ئباا  حممد عرفا ، السيد دييغو أوليستيا فالينسيا )إكوادور( رئيساا لة والسيد ٢٠١٨آذار/مارس 
 مقرراا. -للرئيس 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)البند 
أقددددر اجتمدددداع اخلددددءاء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددتة العامددددة الفتتاحيددددة أيضدددداا، جدددددول  -3٥

 (. وابلتايل كا  جدول األعمال كما يلي:TD/B/C.I/MEM.8/4األعمال امل ق  للدورة )
 انتخاب أعضاء املكتب؛ -١ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -٢ 
تكييدددددف السياسدددددات الصدددددناعية مدددددع عدددددامل رقمدددددي حتقيقددددداا للتنويدددددع القتصدددددادي  -3 

 ؛والتحول اهليكلي
 اعتماد تقرير الجتماع. -4 

 نتائج الدورة -جيم 
أيضاا، علو أ  يتدو  اتفق اجتماع اخلءاء املتعدد السنوات، يف جلستة العامة الفتتاحية  -3٦

 الرئيس تلخيا املناقشات.

 اعتما  تقرير االجتماع - ال 
 من جدول األعمال( 4)البند 
 ٢٠قدددرر اجتمددداع اخلدددءاء املتعددددد السدددنوات، يف جلسدددتة العامدددة الختتاميدددة املعقددددودة يف  -37

ئيددة بعددد املقددرر و  يضددع التقريددر يف صدديغتة النها -، أ   ذ  لنائددب الددرئيس ٢٠١٨آذار/مددارس 
 اختتام الجتماع.
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 املرفق

 *احلضتر  

 :حضر الدورة ممةلو الدول األعضاء التالية -١

 الصني األرد 

 عما  إسبانيا

 لابو  اقسالمية( -إيرا  )تهورية 

 لا  ابكستا 

 الفلبني البحرين

 كاراخستا  الءاريل

 كوت ديفوار بغو

 الكونغو تركيا

 كينيا اجلزائر

 مدلشقر أفريقياجنوب 

 املغرب رامبيا

 اململكة العربية السعودية سري لنكا

 النينر سويسرا
  السودا 

 :وحضر الدورة ممةلو الدولة املراقبة لغ العضو التالية -٢

 دولة فلسطني
ةلة يف الدورة: -3  وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية ممت

 معتمدة
 واحمليل اهلادئ تموعة دول أفريقيا والكارييب

 منظمة التعاو  اقسالمي

 مركز اجلنوب
 :يف الدورة ةلةممت وكان  الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية  -4

 منظمة األلمية والزراعة ل مم املتحدة

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 :ةلة يف الدورةوكان  املنظمات لغ احلكومية التالية ممت  -٥

 من الفئة العامة
 مهندسو العامل

 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل

    
__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.8/INF.2تتضمن قائمة احلضور جمم  املشاركني املسنلني. ولال الع علو قائمة املشاركني، انظر  *


