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تتناول الفرص والتحدايت املرتبطة بذلك

تعظيم املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
مذكرة من األمانة

موجز تنفيذي
تتضمممن هممذذ املممذكرم م أوممما أ ا مميا عممن الجتممماخل األول لفريم ا م ا ا مموم
الدويل امل ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  .وه تسأط الضو عأى مالمح القتصماد
الرقم املتطور ،ول يما التجارم اإلل رتونيا ،وتبحث مسمللا ااثرر اإلمنائيما احملتمأما .وتتنماول
املذكرم ثالثا أ ئأا حددهتا الدول األعضا  :ما الذي حتتاج إليم البأمدان الناميما ممن أجمب بنما
مي ممزم تناةس مميا ع ممن قري م التج ممارم اإلل رتوني مما والقتص مماد الرقم م وم مما ال ممذي مي ممن أن تف أ م
البأ ممدان النامي مما م ممن أج ممب ت زي ممز هياكأة مما األ ا مميا املادي مما وا ياك ممب األ ا مميا لأت نولوجي مما
وكيمف مي ممن لأبأمدان املتقدممما أن تقمي رمراكا ممما البأممدان الناميما أبكثممر الطممرحت حتقيقمال لرثممر
م ممن أج ممب زايدم الف ممر إىل أقص ممى ح ممد والتص ممدي لأتح ممداي املتص ممأا ابلتج ممارم اإلل رتوني مما
والقتصاد الرقم

)GE.17-12736(A



TD/B/EDE/1/2

مقدمة
 -1أخممذ ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال تممؤدي دورال متزايممد األخيمما تنفيممذ خطمما
مياحت ا ت را مةا
التنميا املستداما ل ام  .2030وقمد التزممت اعم يما ال امما لرمم املتحمدم،
ال م ممام لسم مما تنفيم ممذ نتم ممائ القمم مما ال امليم مما تمم مما امل أومم مما  ،بتس م م ا إم م ممان ت نولوجيم مما
امل أوم مما والتص ممال لتحقي م م أه ممداس خط مما التنمي مما املس ممتداما ل ممام  ،2030مالحظ م مال أن
إبم ممان هممذذ الت نولوجيمما أن تسم امرخل وتممام التقممدم ا مماذ حتقيم ةيمما األهممداس السممب ا عشممر
املت أقا ابلتنميا املستداما .وتتصب عمأيا رقمنا األنشطا القتصاديا والتجارم اتصالل مباررال ل دم
أهداس من أهداس التنميا املستداما ،عأى النحو الذي أكدت تقارير رىت(.)1
 -2ومي ممن ا ممت دام التجممارم اإلل رتونيمما وطتأممف التطبيقمما الرقميمما مممن أجممب ت زيممز م
النس م مما جم م ممال رايدم مش م مماريا األعم م ممال ومزاول م مما التج م ممارم (ا م ممدس -5ب) .ومي م ممن لأتج م ممارم
اإلل رتونيمما والتطبيقمما الرقميمما أن تممدع أيض مال األنشممطا اإلنتاجيمما ،وخأ م ةممر ال م مب الالئ م ،
ورايدم املشاريا القائما عأى روح املبمادرم ،واإلبمداخل والبت مار ،وأن تشمجا منمو املؤ سما البال ما
الصم ر والصم ام واملتو ممطا ا جم وإ ممفا الطممابا الربم عأيةمما ،بسممبب منةما إاتحمما الوصممول إىل
ا ممدما املالي مما القائم مما عأ ممى ا ممت دام ت نولوجي مما امل أوم مما والتص ممال (ا ممدس .)3-8
البأ ممدان الناميم ما إىل
ومي ممن ا ممت دام ا أ ممول الرقمي مما لم مزايدم ة ممر وص ممول ه ممذذ املؤ س مما
ال ممب القيممما (ا ممدس  .)3-9وعممالوم
ا ممدما واأل مواحت املاليمما و ينةمما مممن النممدماج
عأممى ل م  ،مموس ت تسمما التجممارم اإلل رتونيمما أخيمما متزايممدم حتقي م ا ممدس  11-17م من
أج ممب حتقي م م زايدم كبم ممام ص ممادرا البأ ممدان الناميم مما ومض مماعفا حص مما أقم ممب البأ ممدان من م موال م ممن
الصادرا ال امليا حبأول عام .2020
 -3و ماةي يممانو نمماوذ الممذي اعتامممد الممدورم الراب مما عشممرم ملممؤ ر األمم املتحممدم لأتجممارم
والتنمي مما ،ممأطت ال ممدول األعض مما الض ممو عأ ممى األخي مما املتزاي ممدم الم م تتسم م بم ما عمأي مما رقمن مما
القتصمماد ،مما لم التجممارم اإلل رتونيمما (الفقممرم  .)52ودعممت الممدول األعضمما األون تمماد إىل
ت زيممز عمأم املت أم بممذذ املسممائب (الفقممرم (55ش)) وإىل مسمماعدم البأممدان الناميمما هممذا الصممدد
(الفقرم (55ث)) .وابإل ماةا إىل لم  ،قمرر المدول األعضما أن ياف امب جمأمس التجمارم والتنميما
إنشا ةريق خ ا ح ومي دولي جديمدين ،يركمز أحمدخا عأمى التجمارم اإلل رتونيما والقتصماد
الرقم (الفقرم .)) (100
 -4و الختصاص م مما احمل م ممددم لفري م م ا م م ا ا م مموم ال م ممدويل اعدي م ممد امل م ممين ابلتج م ممارم
اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  ،وه الختصاصا ال اتفم عأيةما جمأمس التجمارم والتنميما 5
نيسممان/أبريب  ،2017قممرر الممدول األعضمما أن ينصمما تركيممز يا مما ةري م ا م ا عأممى ت ظممي
امل ا ا اإلمنائيا املتلتيا من التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقمم  ،والتصمدي ملما يمرتبط بمما ممن
حتداي  ،وابلتايل ت زيز ب دخا اإلمنائ .
 -5وةيممما يت أ م ابلنتممائ املتوق مما ،ينب م لفري م ا م ا ا مموم الممدويل أن يقممدم توصمميا
يا اتيا متفقال عأيةا ابل تناد إىل املناقشا ؛ وأن يا م اد تقريمرال يتموىل رئميس ةريم ا م ا مسمؤوليا
__________
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إعممدادذ كم يسرترممد بم ا أممس مناقشممات ؛ وأن يت ممذ قمرارال بشمملن املوا مميا واأل ممئأا اإلررمماديا
ابلدورا الالحقا ،ا ل جدول األعمال املؤقت.
 -6وينب م لفري م ا م ا ا مموم الممدويل أن يبممت أيض مال،
التنظيميا وقرائ ال مب املنا با.

اجتماع م األول،

الطرائ م

ممو الختصاص مما املتف م عأية مما .وه م تت مموخى إر مما
 -7وق ممد أاع ممد ه ممذذ امل ممذكرم
أ ممات تس ممتند إليم م امل ممداول خ ممالل أوىل دورا ةريم م ا م م ا ا مموم ال ممدويل اعديم مد ،وق ممد
قا اس مممت امل ممذكرم إىل ثالث مما أقس ممام مو مموعيا :ا اه مما التج ممارم اإلل رتوني مما والقتصم ماد الرقمم م ،
والب د اإلمنائ لأتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  ،وااثرر السيا اتيا واأل ئأا اإلرراديا.
 -8وتستند املذكرم إىل البحوث ال أاجريمت إلعمداد تقريمر اقتصماد امل أومما ل مام :2017
الرقمنا والتجارم والتنميا (يصدر قريبال) ،واملناقشا الم جمر خمالل أ مبوخل التجمارم اإلل رتونيما
الممذي نظمم األون تمماد عممام  28-24( 2017نيسممان/أبريب  ،)2017وإ ممةام األون تمماد
إعممداد التقريممر املت أ م اب ممت را مبممادرم امل ونمما مممن أجممب التجممارم( ،)2وتسممتند املممذكرم كممذل إىل
األنشطا املتصأا ابملبادرم ال يقودها األون تاد ب نوان "التجارم اإلل رتونيا لأجميا".

أوالا -اجتاهات التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
ألف -االقتصاد الرقمي يشهد تطورا
 -9إن القتصاد الرقم آخذ التطور أحنا ال امل كاةا وإن ي من بموتاا طتأفما .ةممن
جةمما ،مي ممن ل مأيمما رقمنمما األنشممطا وامل ممامال القتصمماديا أن تسمماعد تممذليب ال قبمما ال م
ت رت حتقي تنميا أكثر مشولل .ومن جةا رنيا ،تؤدي الفوارحت ال بام مدى جاهزيما البأمدان
لالخنمرايف القتصمماد الرقمم وال ممتفادم منم إىل تزايممد خطممر اتسمماخل الفجموا أكثممر ةملكثر ،ممما
ما يرتتا عأى ل من تزايد ةوارحت الدخب.
 -10والتجارم اإلل رتونيا مفةوم ام رس ت ريفال واةيال إىل حد مما .ةوةقمال لت ريمف همذا املصمطأح
مممن قبممب منظممما الت مماون والتنميمما امليممدان القتصممادي ،تشمما التجممارم اإلل رتونيمما إىل املشممرتاي
واملبي ا ال تنجز ع رب ا ا ا وب اب ت دام منا ج وأجةزم مت مددم ،ما لم تبمادل
البي ممان الش ممب يا واإلل رتوني مما وا ممت دام ا وا مميا الش ص مميا وا وا مميا احملمول مما واأللم مواح
اإلل رتوني مما وا وات ممف النقال مما ا املس ممتواي املتفاوتمما م ممن حي ممث التط ممور والت قي ممد( .)3والتج ممارم
اإلل رتونيا مي ن أن تشمب مأ ال ماديما ةضمالل عمن منتجما وخمدما يما ماديما (رقميما) مي من
توصيأةا رقميال( .)4ومي ن إجناز م امال الدةا والتسأي ع رب ا اإلنرتنت أو خارجةا.
__________

()2
()3
()4
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 -11وتشم ب التجمارم اإلل رتونيمما جمز ال ممن املفةمموم األو ما لالقتصماد الرقمم المذي ل يوجممد
ل م ب ممد ت ريممف متف م عأي م دولي مال .يمما أن م يشمما ،هممذا السممياحت ،إىل ا ممت دام الت نولوجيمما
الرقميمما ملمار مما األنشممطا القتصمماديا القتصممادا الوقنيمما أو ةيممما بينةمما .ويش ممب القتصمماد
الرقم كالل من إنتاج وا ت دام الت نولوجيا والسأا وا دما الرقميا.

 -12وينشل القتصاد الرقم املتطور من جمموعا من الت نولوجيما الم أخمذ تصمبح أكثمر
انتش ممارال ع م طتأ ممف أج مزا القتص مماد .وه ممذذ تش مممب ال مربط بش ممب ا النط مماحت ال مريض احملس منا،
وا و با السحابيا ،والروبوات املتطورم ،والبيمان الضم ما ،وإنرتنمت األرميا  .ولأت نولوجيما
وال مأيا ال يقوم عأيةا ل آرر ب يدم املدى عأى تنظي ال مب واإلنتماج والتجمارم ،مما ل مب
التجم امز التنظيم م واع مرا ميتممد إىل واممائف األعمممال التجاريمما وةئمما الواممائف ال م كانممت
أوىل مراحمب منموذ .وهمو
الساب يا قابأا لأتجزئا .و الوقت نفسم  ،ل يمزال القتصماد الرقمم
لممن ي تمممب ام مال إل إ ا ومممىت نضممجت ةيمما بات م وت امأممت وا ممتا دمت عأممى نطمماحت وا مما.
وعالوم عأى ل  ،مثا عوامب طتأفا ،مثب امل اقر عأى أمن البيان  ،والض ويف املتصأا بتوق
البيان  ،والشوايب املت أقا جبما البيان ومحايا خصوصيتةا ،قد تبطم تطمور القتصماد الرقمم
أو حىت حترة عن مسارذ.

ابء -الفجوات الرقمية ال تزال قائمة
 -13ل تم مزال الفجم موا الرقمي مما وا م م ا .ويق ممارن الشم م ب  1بم م أرق ممام ع ممام  2016املت أق مما
ابملؤر مرا الرئيس مميا ملممدى رمميوخل ا ممت دام ت نولوجي مما امل أوم مما والتص ممال حبسمما جمموع مما
البأدان .ةالبأدان الناميا وأقب البأدان منوال ل تزال مت أفما عمن الركما ممن حيمث رميوخل ا مت دام
ر ممب ا النط مماحت ال م مريض الثاب ممت ،ووص ممول األ م ممر إىل ت نولوجي مما امل أوم مما والتصم ممال
وا مت دام رمب ا اإلنرتنمت .ةفم حم وصممأت نسمبا رميوخل ا مت دام ا واتمف النقالما  -ا أيويمما
إىل  90املائا البأدان الناميا ،بأ مت نسمبا ا مت دام هواتمف النطماحت ال مريض مما يزيمد قأميالل
عأى  40املائا ،بينما ل تزال نسبا ا ت دام رب ا النطاحت ال ريض أدىن من  10املائما.
وع ممالوم عأ ممى ل م  ،بأ ممت نس ممبا مس ممت دم ر ممب ا اإلنرتن ممت البأ ممدان النامي مما  40املائ مما
ةقط ،عام  ،2016مقارنا بنسبا تزيد عأى  80املائا البأدان املتقدما .و أقب البأدان
رمب ا
حتسممال .وقمد مجأت نسمبا الرمرتاكا
منوال ،رمةد حالما المربط بشمب ا اإلنرتنمت ا
ا واتممف النقالمما  -ا أيويمما ،بصممفا خاصمما ،زايدم كبممام مممن متو ممط قممدرذ  5م من ب م كممب 100
عممام  2005إىل  73عممام  .2016ومممن ب م مسممت دم رممب ا اإلنرتنممت عأممى
رم
حتسمممال أيض مال حيممث ارتف ممت نسممبا مسممت دم
نطمماحت ال ممامل ،رممةد ا المما أقممب البأممدان من موال ا
رب ا اإلنرتنت من  0.6املائا عام  2005إىل  3.7املائا عام .2015
 -14وممما لم  ،ةم ن البأممدان الناميمما حتتممب م انمما ابرزم ومتناميمما عممامل التواصممب عم رممب ا
اإلنرتن ممت .ةم ممن ب م م مس ممت دم ر ممب ا اإلنرتن ممت عأ ممى نط مماحت ال ممامل ع ممام  ،2015ر م م ا ب
جمموخل من ي مي ممنة البأمدان الناميما والبأمدان الم مر اقتصماداهتا رحأما انتقاليما نسمبا عاليما
قدرها  70املائا .كما أن البأدان الناميا كانت موقن قرابا  90املائا ممن بم  750مأيمون
بدأوا يست دمون رب ا اإلنرتنت ألول مرم ب عام  2012وعام .2015
ر
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الش ب 1
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ال امل

International Telecommunication Union (ITU), Measuring the Information Society

).Report 2016 (Geneva

 -15ول تزال هناك ةوارحت وا ا ةيما ب البأدان وداخأةما ،مثمب الفموارحت بم املنماق الريفيما
وا ض مريا ،وبم م النس مما والرج ممال ،والش ممباب وكب ممار الس ممن .وتوج ممد ةم موارحت اثأ مما بم م الش ممركا
تأممف أحجامةمما و طتأممف الصممناعا  .ول تمزال هنمماك ةموارحت كبممام بصممفا خاصمما مممن حيممث
الوص ممول إىل ر ممب ا النط مماحت ال م مريض وا ممت دمةا .ول تم مزال البأ ممدان النامي مما ،ول مميما أق ممب
البأممدان منموال ،و مما يمما مموا د مممن عممدم نمو داح .ةمملولل ،ل يمزال مسممتوى رمميوخل ا ممت دام رممب ا
النط مماحت ال م مريض من فضم مال بص ممورم عام مما .ورنيم مال ،ل يتمت مما أولئم م ال ممذي تت مموةر ل ممدية إم اني مما
ا م ممت دام رم ممب ا النطم مماحت ال م مريض إل سم ممتواي متدنيم مما نسم ممبيال مم ممن حيم ممث تنزيم ممب البيم ممان
وحتميأة مما ،وه ممو م مما حيم م اد م ممن أنم مواخل األنش ممطا الم م مي ممن تنفي ممذها عأ ممى حن ممو من ممت عأ ممى ر ممب ا
العتبممار مسممتواي الممدخب ،ويتبم ا أن ال ممتفادم مممن خممدما
اإلنرتنممت .ورلثمال ،إ ا أاخممذ
رب ا النطاحت ال ريض عادم ما ت مون أكثمر كأفما منةما القتصمادا األكثمر تقمدمال .ولمذل
ة ن من أجب التوصب إىل اقتصاد رقم أكثر مشولل ،يأزم بذل جةود متجددم بدس مد همذذ
الفجوا .

ميم -التجارة اإللكرتونية تشهد توسع ا سريع ا لكن فجوة التجارة اإللكرتونية واسعة
 -16إن منم م ممو التجم م ممارم اإلل رتونيم م مما ال امليم م مما ياب م م م ا ال يفيم م مما ال م م م أخم م ممذ ال م م ممت دام املتزايم م ممد
لت نولوجيا امل أوما والتصال ي يد با تش يب اإلنتاج والتجارم ،ما ما يرتتا عأى لم
مممن آرر هاممما ابلنس ممبا لأبأ ممدان النامي مما .وت ممدل اإلحص مما ا الربيمما املت أق مما ابأل مواحت الرئيس مميا
لأتجم م ممارم اإلل رتونيم م مما ،م م مما ل م م م التجم م ممارم اإلل رتونيم م مما ب م م م املؤ سم م مما التجاريم م مما وكم م ممذل
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ب م املؤ س ما التجاريمما واملسممتةأ  ،عأممى أن قيممما التجممارم اإلل رتونيمما ال امليمما بأ ممت 25.3
تريأيون دولر عام  .2015وبأ ت مبي ا املؤ سا التجاريا إىل املستةأ ما يزيمد قأميالل
عأممى  2.9تريأيممون دولر ،أي حنممو  10املائمما مممن التقممدير ال ممامل اإلةممايل .وابملقابممب ،بأ ممت
املبي ا ةيمما بم املؤ سما التجاريما مما يزيمد عأمى  22تريأيمون دولر ،أي قرابما مثانيما أ م اس
قيممما مبي مما املؤ سمما التجاريمما إىل املسممتةأ  .وكانممت الصم أكم مموحت ال ممامل لأتجممارم
اإلل رتونيمما ب م املؤ سمما التجاريمما واملسممتةأ ( 617مأيممار دولر) ،تأيةمما مبارممرم الممولاي
املتحممدم األمري يمما ( 612مأيممار دولر) .إل أن الممولاي املتحممدم ر م أت أك م مموحت لأتجممارم
اإلل رتونيا ةيما ب املؤ سا التجاريا حيمث بأ مت قيمما همذذ ال مأيما ةيةما مما يزيمد عأمى 6
تريأيممون دولر ،متقدممما إىل حممد كبمما عأممى اليمماابن ( 2.4تريأيممون دولر) .واب ممتثنا الصم ،
مل يظةممر أي بأممد مممن البأممدان الناميمما أو البأممدان ال م ممر اقتصمماداهتا رحأمما انتقاليمما مممن قائممما
أك  10أ واحت لأتجارم اإلل رتونيا عام ( 2015انظر اعدول أدنذ).
أكاارب  10بلاادان ماان ميااا مبيعااات التجااارة اإللكرتونيااة بااا املؤس ااات التجاريااة ومبيعااات
التجارة اإللكرتونية من املؤس ات التجارية إىل امل تهلكا

البأد

أيارا
الدولرا

39
60
18
84
27
30

6 443
2 382
1 374
1 113
944
645

91
96
69
96
91
76

أيارا الدولرا

 1الولاي املتحدم األمري يا
 2الياابن
 3الص
 4ةةوريا كوراي
 5أملانيا ()2014
 6املمأ م مما املتحم ممدم ل يطانيم مما
ال ظمى وآيرلندا الشماليا
73
89
588
23
661
 7ةرنسا ()2014
48
90
422
26
470
 8كندا ()2014
25
90
217
20
242
 9إ بانيا
28
87
188
16
216
 10أ رتاليا
1 ٨٥٧
٨٩ 1٤ ٣1٧
٣٤ 16 1٧٤
اجملموخ
2 ٩0٤
22 ٣٨٩
2٥ 2٩٣
العامل
األون تمماد ،ابل ممتناد إىل بي ممان مس ممتقام م ممن امل ت مما اإلحص ممائ لأ ممولاي املتح ممدم؛ ووزارم القتص مماد
املصدر:
والتجارم والصناعا (اليماابن)؛ وامل تما الموقين لاحصما ا (الصم )؛ وم تما اإلحصما ا (ةةوريما كموراي)؛ وامل تما
األوروذ لاحصمما ( حالمما أملانيمما)؛ وم تمما اإلحصمما ا الوقنيمما (املمأ مما املتحممدم)؛ وامل ة ممد المموقين لاحصمما ا
والدرا ا الوقنيا (ةرنسا)؛ وامل تا اإلحصائ (كندا)؛ وامل تا األ رتايل لاحصا ا ؛ وامل ةد الوقين لاحصا ا
(إ بانيا).
مالحظا :األرقام املدرجا حبروس مائأا ثمب تقمديرا  .وقمد قام ادر البيمان يما املتاحما ابل متناد إىل نسما متو مطا.
وح اولت األرقام إىل دولرا اب ت دام املتو ط السنوي أل ار الصرس.
ا

6

7 055
2 495
1 991
1 161
1 037
845

ا موخل
النسبا املئويا من
النات احملأ اإلةايل

وحت املبي ا ةيما ب املؤ سا
التجاريا
النسبا املئويا من جمموخل
أيارا
التجارم اإلل رتونيا
الدولرا

وحت مبي ا املؤ سا
التجاريا إىل املستةأ
612
114
617
48
93
200
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 -17وبينم مما تس ممتلثر مموحت مبي مما املؤ س مما التجاري مما إىل املؤ س مما التجاري مما اب ص مما
األك م م ممن التج ممارم اإلل رتوني مما ،يب ممدو أن مموحت مبي مما املؤ س مما التجاري مما إىل املس ممتةأ
آخممذم التو مما بسممرعا( .)5وعأممى الممري مممن أن البأممدان املتقدممما والص م هتمميمن عأممى التجممارم
اإلل رتونيا ال امليا ،يالحظ حدوث النمو األك املناق الناميا ،ول يما آ يا.
 -18و م ظ البأدان الناميا والبأدان ال ر اقتصاداهتا رحأا انتقاليا ،يش ب النمات المذين
حيصممأون عأممى مشممرتاي ع م رممب ا اإلنرتنممت نسممبا ص م ام نسممبيال مممن جمم موخل مسممت دم رممب ا
اإلنرتنت ،حيث تراوحت هذذ النسبا ب ما يقب عمن  3املائما ال ديمد ممن أقمب البأمدان منموال،
و 60املائا ن اةورم عام  .2015وخبالس ما همو عأيم ا مال التواصمب عم رمب ا
التواصم ممب الجتمم مماع حيم ممث ت م ممون م م ممدل النشم ممايف مرتف م مما نسم ممبيال لم ممدى مسم ممت دم ر م مب ا
اإلنرتنممت البأممدان الناميمما ،يالحممظ أن النسممبا املئويمما ملسممت دم اإلنرتنممت الممذين حيصممأون عأممى
مشممرتايهت عم الشممب ا هم أدىن عموممال البأممدان الناميمما منةمما البأممدان املتقدممما (الشم ب .)2
وقممد ي ممون ل م ان ا مال لأقمموم الش مرائيا احملممدودم ول ن م ي ممس أيض مال عوامممب أخممرى مثممب عممدم
الثقا؛ وحمدوديا خيارا التسوحت ،ا ل احملتوى ابلأ ا احملأيا؛ و ف خدما التسأي .
الش ب 2
ن بة م تودمي شابكة اإلنرتناا الاذين وصالون ملااي مشارتايام مارب الشابكة وي اتودمون
وسائل التواصل االمتمامي ،بلدان خمتارة201٥ ،
(نسبا مئويا)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

مشاركون

رب ا التواصب الجتماع

يشرتون أو يطأبون أ ال أو خدما ع رب ا اإلنرتنت

املصدر :م أوما مقدما من الحتاد الدويل لالتصال .
البيان تشا إىل عام .2016
*
__________

()5
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 -19وتتسم التجممارم اإلل رتونيمما م ظمةمما بطممابا حمأم ( .)6وريم أن قأمما مممن البأممدان تقممدم
حاليمال بيممان ربيمما عممن التجممارم اإلل رتونيمما عم ا ممدود ،ةم ن امل أوممما املتاحمما متطابقمما نسممبيال.
وج م ممما نسممبت حنممو  80املائمما مممن مبي مما
ةف م كممب مممن كنممدا وإ ممبانيا ،عأممى ممبيب املثممال ،يا ا
التجارم اإلل رتونيا ال امق ادرم إىل زابئن حمأي (.)7

 -20وتشا تقديرا األون تاد إىل أن القيما ال امليا لأتجارم اإلل رتونيا ال مابرم لأحمدود ةيمما
ب م املؤ سمما التجاريمما بأ ممت  189مأيممار دولر عممام  ،2015وهممو ممما ي ممادل قرابمما 7
املائا من قيما مبي ا التجارم اإلل رتونيا احملأيا من املؤ سا التجاريما إىل املسمتةأ  ،و لم
ابل ممتناد إىل قيممما املشممرتاي ا ارجيمما ال م حيصممب عأيةمما املسممتةأ ون ع م رممب ا اإلنرتنممت
البأممدان الرئيسمميا .وتممدل بيممان أخممرى لرون تمماد عممن السممنا نفسممةا عأممى أن حن مو  380مأيممون
مستةأ حصأوا عأى مشرتاي من مواقا رب يا ا ارج.
 -21وي م م ممدل مس م م ممتوى رقمن م م مما الش م م ممركا عأ م م ممى درج م م مما اعتماده م م مما لأت نولوجي م م مما الرقمي م م مما
وا ممت دامةا .ومي ممن قيممات مممدى ا ممتي اب الت نولوجيمما ابل ممتناد إىل مؤرمرا مثممب مممدى تمواةر
ا وا يا ،والربط بشب ا اإلنرتنت ويا ل من ت نولوجيا امل أوما والتصمال ( .)8ومما
تزايد األنشطا ال تتحول حنو الرقمنما ،أصمبحت املؤ سما التجاريما حباجما ألن ت مون موجمودم
عأى رب ا اإلنرتنت حبيث ذب أنظار كب من املستةأ واملؤ سا التجاريا األخرى.
 -22ومممن األمممور املةممما ألي مرا هممذذ املممذكرم النظممر نسممبا الشممركا ال م ت مزاول التجممارم
اإلل رتونيما إممما بشمرا أو بيمما السمأا وا ممدما وقيممما همذذ ال مأيمما (الشم ب  .)3وةيممما يت أم
حبصمما الشممركا ال م تتأقممى قأبمما ر مرا ع م رممب ا اإلنرتنممت ،يالحممظ أن حص م الشممركا
الصم ام ه م دائممال أص م ر مممن حص م الشممركا ال بممام .وابلتممايل ة م ن حممدوث زايدم النسممبا
اإلةاليمما لأمؤ سمما التجاريمما الم تتأقممى قأبمما رمرا ع م رممب ا اإلنرتنممت ل ي فممب ا ممتفادم
الشركا الص ام واملتو طا ا ج ا تفادم مت اةئا.

__________

()6
()7
()8
8

ب ض البأدان الناميا ،يبدو أن حج التجارم اإلل رتونيا ع ا دود كبا (األون تاد.)2015 ،
األون تاد ،تقرير اقتصاد امل أوما ل ام  :2017الرقمنا والتجارم والتنميا ،يصدر قريبال.
UNCTAD, 2009, Manual for the Production of Statistics on the Information Economy (United
).Nations publication, New York and Geneva
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الش ب 3
ن بة الشركات اليت تتلقاي طلبات شراء مرب شبكة اإلنرتنا ،أمدث سنة
(ابلنسبا املئويا)
ن اةورم ()2014
ةةوريا كوراي ()2014
بيالروت ()2015
إندونيسيا ()2014
موريشيوت ()2013
آيرلندا ()2015
النروي ()2015
السويد ()2015
الدامنرك ()2015
أملانيا ()2015
بأجي ا ()2015
هولندا ()2015
تشي يا ()2015
املمأ ا املتحدم ()2015
أوةينيا ()2015
ةرنسا ()2015
قطر ()2015
كرواتيا ()2015
ليتوانيا ()2015
ال ت ال ()2015
ةنأندا ()2015
إ بانيا ()2015
مالطا ()2015
صربيا ()2014
النمسا ()2015
أوةاكيا ()2015
إ تونيا ()2015
هن اراي ()2015
اإلمارا ال ربيا املتحدم ()2013
تركيا ()2015
بولندا ()2015
إيطاليا ()2015
ل سم غ ()2015
كازاخستان ()2014
لتفيا ()2015
بأ اراي ()2015
ق ()2015
رومانيا ()2015
اليونن ()2015
اتيأند ()2013
أ ربيجان ()2014
ةةوريا مقدونيا اليويو الةيا ابقال ()2015

100

80

60

40

رركا كبام (أكثر من  250موافال)

20

0

رركا ص ام ( 49-10موافال)

املصدر :األون تاد (البيان متاحا عأى الشب ا.)http://unctadstat.unctad.org/EN/, accessed 18 July 2017 :
GE.17-12736

9

TD/B/EDE/1/2

دال -االجتاهات األوسع نطاقا يف االقتصاد الرقمي املتطور
 -23يممدل طتأممف مقمماييس إنتمماج وا ممت دام الت نولوجيمما والسممأا وا ممدما الرقميمما عأممى
القتصاد كأ (.)9
تزايد أخيا القتصاد الرقم
 -24ةقم م ممد م م ممجأت القيمم م مما املضم م مماةا ال امليم م مما لقطم م مماخل خم م ممدما ت نولوجيم م مما امل أومم م مما
والتص ممال منم موال بنس ممبا تق ممدر ب  12املائ مما بم م ع ممام  2010وع ممام  2015لتص ممب إىل 3.4
تريأيون دولر ،أي ما ي ادل  4.6املائا من النات احملأم اإلةمايل ال مامل  ،وحققمت صمناعا
م ممأا ت نولوجي م مما امل أومم مما والتص م ممال قيمم مما مض م مماةا قم ممدرها حنم ممو  1.7تريأي م ممون دولر
عممام  .2014وابلتممايل ة م ن قطمماخل خممدما امل أوممما والتصممال وقطمماخل صممناعا ت نولوجيمما
امل أوممما والتصممال قممد ر م ال ،جمتم م  ،ممما تقممدر نسممبت ب  6.5املائمما مممن النممات احملأ م
اإلةممايل ال ممامل  .وي مممب قط مماخل خممدما ت نولوجيمما امل أوم مما والتصممال عأممى نط مماحت
ال امل حنو  100مأيون ر  ،أي ما يش ب حنو  1.5املائا من جمموخل ال مالا ال امليا.
 -25و الفم م ممرتم املمتم م ممدم ب م م م عم م ممام  2010وعم م ممام  ،2015م م ممجأت صم م ممادرا خم م ممدما
التصال السمأ يا والال مأ يا وخمدما ا ا موب وامل أومما منموال بنسمبا  40املائما لتصمب
إىل  467مأيممار دولر ،وهممو ممما ي ممادل عاشممر جممموخل صممادرا ا ممدما التجاريمما .وبأ ممت قيممما
م م ممارم م م ممأا ت نولوجيم م مما امل أومم م مما والتصم م ممال مم م مما يزيم م ممد قأم م مميالل عأم م ممى تريأيم م مموين دولر
عام  ،2015أي ما ميثب  13املائا من ارم السأا ال امليا.
 -26كممما أن القتصمماد الرقمم آخممذ التطممور أيضمال ،حيممث نشممل بمما جديممدم أخممذ
ت تس مما أخي مما متزاي ممدم .وتش مممب الت نولوجي مما والتطبيقمما الرئيس مميا ال م تتس م أبخي ما خاص مما
ابلنس ممبا لتنظ ممي اإلنت مماج والتج ممارم عأ م م ال ممتح والتش م م يب ااثيل املتط ممور (الروب مموات ) ،وال ممذكا
الصممطناع  ،وإنرتنممت األرمميا  ،وا و ممبا السممحابيا ،وعأ م حتأيممب البيممان الض م ما ،والطباعمما
الثالثيا األب اد.
 -27ومم ممن اعوانم مما الرئيسم مميا لالقتصم مماد الرقم م م اعديم ممد مم مما يتمثم ممب ميم مما البيم ممان
السحاب اإلل رتوين .وقمد أخمذ البيمان الضم ما تفمتح أبمواابل جديمدم لأتحأيمب وتوليمد القيمما
وا ممت دام الممذكا الصممطناع ( .)10وعممدا عممن مزين البيممان وتشم يب الم ام  ،مي ممن لأسممحاب
اإلل ممرتوين أن لممما قممدرا ا و ممبا وجلممزن األحجممام اعديممدم الض م ما مممن البيممان املتدةقمما
تأقائيال من إنرتنت األريا  .ةم ا أد تقنيما ال تشم ار واألجةمزم اإلل رتونيما الم تت مون منةما
إنرتنممت األرمميا إىل ت ذيمما السممحاب اإلل ممرتوين ابلبيممان بصممورم تأقائيمما ،وإ ا وصممأت البيممان
كما ينب مو ومال ببيان ةوقيا عاليا الدقا ،أصبح من املم من ا مت ال ا لأحصمول عأمى ر ى
متبصممرم ا ممن مممن صممنا القمرارا القائممما عأممى ا ممت دام البيممان مممن قبممب الشممركا والوكممال
__________

()9
()10

10

األون تاد ،تقرير اقتصاد امل أوما ل ام  :2017الرقمنا والتجارم والتنميا ،يصدر قريبال.
C Loebbecke and A Picot, 2015, Reflections on societal and business model transformation arising
from digitization and big data analytics: A research agenda, The Journal of Strategic Information
Systems, 24(3):149–157; M Kenney and J Zysman, 2015, Choosing a future in the platform
economy: The implications and consequences of digital platforms, Discussion Paper, Kauffman
Foundation New Entrepreneurial Growth Conference, 18 and 19 June, Amelia Island, Florida,
.United States
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أو منظم م مما تت م مموةر م مما البي م ممان والو م ممائب الالزم م مما إلجم م مرا مزي م ممد م م ممن
ا ومي م مما وأي رم م م
التحأيال ( .)11وهذا يزيد من أخيا الوصول إىل البيان والقدرم عأى حتأيأةا.
 -28ومي ممن مالحظمما قبي مما القتصمماد الرقم م املت ممام ابل ممتناد إىل مقمماييس طتأفمما .ةشممركا
يس و تتوقا أن تسجب حركا بروتوكمول اإلنرتنمت ،وهم و ميأا لنقمب تمدةقا البيمان  ،منموال
ممدل ممنوي مضمماعف قممدرذ  23املائمما بم عممام  2014وعممام  ،2019أي ممما ي ممادل 142
يشاهدون ابلتزامن تسجيال ةيديو عاليا الدقا عأى رمب ا اإلنرتنمت قموال اليموم
مأيون ر
وكب يوم عام  .2019وحينئمذ ،متبأح حركما اإلنرتنمت ال امليما  66م ف ا جم المذي بأ تم
حرك مما ر ممب ا اإلنرتن ممت ال املي مما أبكمأة مما ع ممام  .2005ويتوق مما أن يزي ممد ع ممدد نظم م األجة ممزم
املرتابطم مما ،مثم ممب أجةم ممزم السم ممحا ااثيل لأنقم ممود ،والم ممنظ ال امليم مما لتحديم ممد املواقم مما املسم ممت دما
السمميارا  ،وأجةممزم مراقبمما األمممن ،واألجةممزم اإلل رتونيمما املأبو مما ،ليصممب إىل  12.2مأيممار دولر
حبأول عام .)12(2020
 -29وقد جأت الشمحنا ال امليما ممن الطاب ما الثالثيما األب ماد زايدم أبكثمر ممن الضم ف
ع ممام  2016لتص ممب إىل م مما يزي ممد عأ ممى  450 000قاب مما ،وم ممن املتوق مما أن تص ممب إىل 6.7
ع م ممام  .)13(2020وةيم م مما يت أ م م اب م ممتةالك الطاب م مما الثالثي م مما األب م مماد ،تركي م مما
مالي م م
ما نسبت  40املائا من هذذ المنظ عمام  2012أمري ما الشمماليا ،مقارنما ما نسمبت 30
املائمما أورواب ،و 26املائمما منطقمما آ مميا  -احملمميط ا مماد  ،و 4املائمما بقيمما أحنمما
ال امل( .)14ووةقال لبيان الحتاد الدويل ل أ التح ااثيل ،وصأت مبي ا أجةزم المتح ااثيل
(الروبوات ) إىل أعأى مستوايهتا عام  2015ح بأ ت  250 000جةاز.

اثني ا -البعد اإلمنائي للتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 -30تاب ا ال اها ال ورد وصفةا الفصب األول أعالذ الموتام السمري ا لتطمور القتصماد
الرقم والتجارم اإلل رتونيا؛ وترد أدنذ مناقشا تتناول ااثرر اإلمنائ احملتمأا ذذ ال اها .
 -31ةثمم مما اهتمم ممام متزاي م ممد سم ممللا ااثرر اإلمنائيم مما لأتجم ممارم اإلل رتوني م مما والقتصم مماد الرقم م م .
ويشم م ب ث مما عمأي مما الرقمن مما عأ ممى األنش ممطا الص ممناعيا ،وال ممتثمار األجنم م املبار ممر ،والتج ممارم
والتنميمما املسممتداما ،حمممور تركيممز عممدم ح موارا وعمأيمما دوليمما عأممى ص م يد السيا مما ال اممما.
والقمرار الممذي ا ذتم الممدول األعضمما األون تمماد والممذي يقضم أبن يانشممل  -ألول مممرم  -ةريم
__________

()11
()12
()13
()14
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E Brynjolfsson, 2016, Massachusetts Institute of Technology Management Sloan School, How IoT
[the Internet of Things] changes decision-making, security and public policy, 30 June, available at
http://mitsloanexperts.mit.edu/how-iot-changes-decision-making-security-and-public-policy/
).(accessed 19 July 2017

 ،Cisco,متاحمما عأممى املوقمما التممايل:

2017, The zettabyte era: Trends and analysis,” 7 June 2016
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index).vni/vni-hyperconnectivity-wp.html (accessed 19 July 2017

Gartner, 2017, Gartner says worldwide shipments of 3D printers to grow 108 per cent in 2016,
 ،13 Octoberمتاحما عأمى املوقما التمايلhttp://www.gartner.com/newsroom/id/3476317 (accessed 19 :
).July 2017
Wohlers Assoicates, 2014, Wohlers Report 2014: 3D Printing and Additive Manufacturing State
.of the Industry – Annual Worldwide Progress Report
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خ ا ح وم دويل م ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم هو دليب عأى ل  .وألول ممرم
نيسمان/أبريب .)15(2017
أيضال ،أصدر جمموعا ال  20إعالنل وزارايل بشلن القتصاد الرقمم
مياحت املناقشما املتصمأا
وقد برز مو وخل التجارم اإلل رتونيا أيضمال منظمما التجمارم ال امليما
ابمل م ممؤ ر ال م مموزاري املقبم م ممب ال م ممذي م ممي قد بي م ممونس آيم م ممرت الفم م ممرتم م م ممن  11إىل  14كم م ممانون
األول/ديس م ممم  .2017وابإل م مماةا إىل لم م م  ،أقأق م ممت منظم م مما الت م مماون والتنمي م مما املي م ممدان
القتصادي عام  2016مبادرم أةقيما رئيسميا ب نموان "التحمول إىل الرقمنما" (")"Going digital
مممن أجممب ا ممتطالخل ااثرر اإلمنائيمما والسيا مماتيا املرتتبمما عأممى عمأيمما الرقمنمما( .)16وتظممب التجممارم
اإلل رتونيا واألعمال التجاريا اإلل رتونيا من اعوانا الرئيسيا ل مأيما متاب ما نتمائ القمما ال امليما
تما امل أوما (.)17
 -32ومثما عمدد ممن التطبيقما الرقميما الم تسماعد ال ممب عأمى حتقيم أهمداس رمىت مممن
ب م م م أه م ممداس التنمي م مما املس م ممتداما (اإلق م ممار  .)1إل أن م م م ابلنظ م ممر إىل ك م ممون ال م ممتي اب الس م م مريا
لت نولوجي مما امل أوم مما والتصم ممال والتجم ممارم اإلل رتونيم مما ينط مموي عأم ممى عمأيم مما حت ممول ،ة م م ن
النتقال حنو القتصماد الرقمم لمن يمؤدي إىل إاتحما ةمر جديمدم ةحسما ،بمب إنم ينطموي أيضمال
عأى ت اليف وطاقر ابلنسبا لأبأدان الناميا ،ا ةيةا أقب البأدان منوال.
اإلقار 1
الفرص اليت يتيحها االقتصاد الرقمي املتطور
هن مماك ع ممدد م ممن ا أ ممول الرقمي مما الواع ممدم الم م مي ممن ا ممت دامةا التطبيق مما الزراعي مما
والبيئيا .ةبمقدور الطائرا املسام من دون قيار ،وأجةزم ال تش ار ،وا واتمف الذكيما ،وأجةمزم
حتأيب البيان أن احت اول الزراعما وتسماعد عأمى ت ذيما األعمداد املتزايمدم ممن م ان ال مامل(أ) .وت تم
منظم مما األم م م املتح ممدم لريذي مما والزراع مما (الف مماو) أن تزاي ممد ا ممت دام ت نولوجي مما امل أوم مما
والتص م ممال م مميؤدي إىل "مزي م ممد م م ممن أوجم م م ال ف م مما م األ م م مواحت الريفي م مما :خف م ممض ت م مماليف
امل امال  ،والتقأيب من أوج عدم تناار امل أوما  ،وحتس التنسي السموق ورمفاةيا األ مواحت
قطمماخل الزراعما" :مممن إدارم دورا اإلنتمماج
الريفيمما"(ب) .ويتوقمما خم ا آخممرون أيضمال نشممو ةممر
الزراع م م  ،وط م مماقر اإلص م ممابا ابألم م مرا  ،وزايدم املم ممدخال  ،إىل ا صم مماد املؤ م ممت ،ولوجس م ممتيا
التوزيا ،ومراقبا اعودم؛ وياتوخى ا ت دام تقنيا ‘الزراعا الذكيا‘ القائما عأى ا مت دام إنرتنمت
األريا ع أسأا القيما أبكمأةا من أجب حتس ا تداما وإنتاجيا اإلمدادا ال ذائيا"(ج).
و قممدور إنرتنممت األرمميا أن تس ماعد عأممى ا ممد مممن ا ممدر وحتس م األمممان ال ممذائ  ،وهممو
م مما يس مممح برص ممد أس ممأا اإلم ممدادا لم مزايدم المتث ممال مل ممايا ا ماي مما جمم مايل ال م ممب والبيئ مما.
و قم ممدورها أيض م مال أن حتسم ممن ال م ممتجااب لأقضم ممااي البيئيم مما ،بم ممد ال إبنشم مما نظ م م اإلن م مذار املب م ممر
ةيممما يتصممب وجمما املممد الطوةمماين (التسممونم ) وا رائم  ،وانتةمما ل بممنظ رصممد التأمموث اعمموي(د).
ومي ممن أيض مال ا ممت دام أجة ممزم ال تش م ار الذكي مما امل مزارخل البأ ممدان النامي مما م من أج ممب رص ممد
أحوال الرتبا وتوجي نظ الري املستقب(ه).
__________

()15

انظر http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c02-G20_en.pdf (accessed 19 July
).2017

( )16انظر ).http://www.oecd.org/going-digital/ (accessed 19 July 2017
( )17انظر ).http://www.itu.int/net/wsis/ (accessed 19 July 2017
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وينطوي اإلنتاج المذي يأم احتياجما طتأمف المزابئن والقمائ عأمى تقنيما الطباعما الثالثيما
األب مماد عأممى إم ممان إحممداث ثممورم قطمماخل الرعايمما الصممحيا .وقممد أقممر الصم ابلف ممب ب ممض
عمأيا زراعا األعضا وا تبدال الردس اب مت دام تقنيما الطباعما الثالثيما األب ماد(و) .وممن رملن
عمأي مما اإلنت مماج ه ممذذ ال م تأم م احتياج مما طتأ ممف ال مزابئن أن تيس ممر جة ممود اإلياث مما ح ممال
ال وارث .ة أى بيب املثال ،عقا حدوث هزم أر يا نيبال أد إىل تمدما أنبيما امليماذ
عام  ،2017ا تا دمت تقنيما الطباعما الثالثيما األب ماد لرتكيما أنبيما جديمدم تمتال م مما البنيما
التحتيا احملأيا(ز).
املصدر :األون تاد.
(أ) صمحيفا نيوريمورك اتميمز،The Internet of Things and the future of farming, 3 August ،2015 ،
متاحمما عأممى املوقمما الشممب https://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/03/the-internet-of-things-and-the- :
( future-of-farming/?_r=0اقأا عأيةا  19وز/يولي .)2017
FAO and ITU, 2016, E-agriculture Strategy Guide: Piloted in Asia–Pacific
(ب)
).Countries (FAO, Bangkok
(ج) Internet Society, 2015, The Internet of Things: An overview – Understanding the issues and
.challenges of a more connected world
(د) ITU and CISCO, 2016, Harnessing the Internet of Things for Global Development (ITU,
).Geneva
(ه) ).World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends (Washington, D.C.
(و) 3D Printing Industry, 2015, China approves use of fully functioning 3D printed hip
 ،replacement, 4 Septemberمتاحمما عأممى املوقمما الشممب https://3dprintingindustry.com/news/china- :

( approves-use-of-fully-functioning-3d-printed-hip-replacement-56935/اقأ م م مما عأية م م مما
يولي .)2017

 19م م مموز/

(ز) ،The Guardian, 2015, When disaster strikes, it’s time to fly in the 3D printers, 30 December
متاح مما عأ ممى املوق مما الش ممب https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disaster- :
( emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquakeاقأا عأيةا  19وز/يولي .)2017

ألف -الفرص
 -33ةيم م مما جل م م م الف م ممر املتاح م مما لتحقي م م م النم م ممو والتنمي م مما القتص م ممادي  ،مي م ممن لتطبي م م م
ت نولوجيا امل أوما والتصال أن جلفض ت اليف امل امال ويتيح توريمد املزيمد ممن السمأا
وا ممدما عممن ب ممد .ة أممى ممبيب املثممال ،مماعد عمأيمما تقممدق اإلقمرارا اعمركيمما املؤ تمما عأممى
خفض أوقا الت أي اعمرك واملمرور ال مابر لأسمأا وا مدما  .وممن رملن ا مت دام منصما
وأجةممزم ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال أن امي ا من البممائا بأممد د
نم مممن الوصممول إىل مزيممد
األ مواحت احملأيمما وا ارجيمما بسممبب أكثممر ا ممتةداةال ،ويالب مال ممما يانجممز ل م
مممن ال مزابئن احملتمأ م
ب أفمما أدىن مما هم عأيم حالمما ا ممت دام القنموا التقأيديمما .وابإل مماةا إىل لم  ،قممد ي ممون
املمموردون الممذين ي تمممدون اعتمممادال أك م عأممى التجممارم اإلل رتونيمما قممادرين عأممى خفممض ت مماليف
ال ممب القيم مما ال املي مما
التوريممد ،ول مميما ةيممما يت أ م ابحملت مموى املممورد إل رتوني مال .وهممذا يممؤثر
مورد رقميمال ،األممر المذي ييسمر بمدورذ إدارم رمب ا
ابلنظر إىل أن املزيمد ممن املمدخال مي من أن ت ا
اإلنتاج ا زأ.
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 -34ومم ممن رم مملن زايدم ا م ممت دام ت نولوجيم مما امل أومم مما والتصم ممال أن حتس م من إنتاجيم مما
مؤ س مما األعم ممال (اإلق ممار  .)2ةفم م م ظم م البأ ممدان النامي مما ،ل تم مزال إم ممان حتقيم م ه ممذذ
امل ا ا اإلنتاجيا يا مست أا ا ت اللل كامالل .ويضاس إىل ل أن القتصماد الرقمم يتميح
ةرصال لرايدم املشاريا القائما عأى روح املبادرم ولالبت ار وخأم ةمر عممب جديمدم .ة أمى مبيب
املثممال ،هنمماك ااثلس مممن مشمماريا األعمممال اعديممدم جمممال التجممارم اإلل رتونيمما رممىت أحنمما
البأدان الناميا .يا أن مشاريا كثام منةا مل تصمبح مرحبما ب مد ول تمزال حتتماج لأ ممب عأمى نطماحت
السممنوا األخممام أعممداد مممن اعةمما
أو مما .و البأممدان الناميمما وأقممب البأممدان من موال ،اةممر
ال امأم م مما جمم م ممال التجم م ممارم اإلل رتونيم م مما ،مق ادم م م مال حأم م ممول دةم م مما جديم م ممدم (،)Alipay, JamboPay
ومنص م مما م ممارم إل رتوني م مما ( ،MercadoLibreتنزاني م مما ةةةوري م مما  -املتح م ممدم  ،و،TriniTrolley
 ،)Kaprukaولوجستيا ابت اريا ( Giao Hang Nhanhو.)Grasshoppers
 -35ومن رلن عمأيا الرقمنما أن تسماعد املؤ سما التجاريما ،ول ميما املؤ سما الصم ام
واملتو طا ا ج  ،تذليب ال قبا ال ت رت تو ةا .ومن رلهنا أيضمال أن ا من املؤ سما
التجاريمما الصم ام مممن الخنمرايف أنشممطا الت مماون بم النظمرا ابت ممار وا ممت دام آليمما ويممب
بديأما مثممب آليمما التمويممب اعممماع  .ومممن رمملن ا أممول اعديممدم القائممما عأممى السممحاب اإلل ممرتوين
أن تقأب حاجا املؤ سا التجاريا لال متثمار م مدا ت نولوجيما امل أومما ومما يقابمب لم
()18
تيسممر الرتقمما
مممن خ م ا ةنيمما داخأيمما  .وعممالوم عأممى ل م  ،مي ممن لأتجممارم اإلل رتونيمما أن ا
ب مأيمما املؤ سمما التجاريمما الصم ام واملتو ممطا ا جم مممن خممالل تمموةا األدوا الالزممما لبنمما
ممجال لأم ممامال عأممى الشممب ا مي ممن التحقم منةمما ،وهممو ممما مي ممن أن يسمماعد اجتممذاب
زابئن جدد ورركا األعمال ،ةضالل عن إاتحا ةر لأتمويب.
 -36ومي ممن لأتج ممارم اإلل رتوني مما أيض مال أن ت ممدع التنمي مما الريفي مما .ةف م الص م  ،عأ ممى ممبيب
املثممال ،جنحممت عممدم قممرى بيمما املنتجمما احملأيمما ع م رممب ا اإلنرتنممت مممن خممالل مواقمما البأممد
الرئيسمميا ا اصمما ابلتجممارم اإلل رتونيمما( .)19ومممن ااثرر اإللابيمما اعانبيمما ال م ترتبممت عأممى ل م
م مما ث ممب اة ممور نظ ممام لوجس ممتيا إي ول مموج داعم م  ،و تنش مميط إنت مماج احملاص مميب وص ممناعا
التجةيز والت أيف.
 -37وق ممد ب ممدأ املس ممتةأ ون يس ممتفيدون م ممن القتص مماد الرقمم م بط ممرحت عدي ممدم م ممن الن مماحيت
النقديا ويا النقديا عأى حد وا  .ةمن خالل تصفح اإلنرتنت ،وال تفسارا بوا طا ال يد
اإلل ممرتوين ،والتواص ممب عم م ر ممب ا التواص ممب الجتم مماع  ،تت مماح لأمس ممتةأ إم اني مما مقارن مما
أ م م ار و ي م مزا املنتج م مما عأم ممى حنم ممو أيس م ممر .وإبم م ممان املش م مرتين ق م مرا م ت أيقم مما ي م مماه م م من
املس ممتةأ وم ممن ل ا ص ممول عأ ممى مش ممرتايهت األوقمما ال م تنا ممبة أو م من الباع مما أب م ار
مرخصا عم رمب ا اإلنرتنمت .وتو ما خيمارا املسمتةأ عنمدما يتسم م اكتشماس منتجما
مواقا ب يدم ومن ل قأبةا وا صول عأيةا ع مساةا ب يدم.
__________

( )18األون تمماد ،2013 ،تقريممر اقتصمماد امل أوممما ل ممام  :2013القتصمماد السممحاذ والبأممدان الناميمما (منشممور األمم
املتحدم ،نيويورك وجنيف).
( )19األون تاد.2015 ،
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اإلقار 2
قياس اآلاثر املتصلة ابإلنتامية واملرتتبة ملاي استوداا تكنولومياات املعلوماات واالتصااالت
والرقمنة
يشا تقرير اقتصاد امل أوما ل مام  2015إىل أنم قمد تبم ا أن البيما عم رمب ا اإلنرتنمت
ي ممزز إنتاجي مما املؤ س مما التجاري مما وأن ث مماذ األق مموى ه ممو عأ ممى املؤ س مما الصم م ام و قط مماخل
ا م ممدما  .وتشم مما درا م مما لأشم ممركا الفييتناميم مما إىل أن إةم ممايل منم ممو إنتاجيم مما عوامم ممب اإلنتم مماج
الشركا ال تبيا منتجاهتا ع رب ا اإلنرتنمت كمان أعأمى ما نسمبت  1.7املائما منم تأم
الش ممركا ال م تس ممت دم اإلنرتن ممت ول نة مما ل تبي مما منتجاهت مما ع ه مما(أ) .وتس ممأط درا مما أخ ممرى
الضم ممو عأم ممى أخيم مما ااثرر املتصم ممأا اب ج م م وال م مربط الشم ممب  ،ةض م مالل عم ممن أخي م ما عوامم ممب أخم ممرى
ت نولوجي م مما امل أوم م مما والتص م ممال
م مأ م مما(ب) (ج) .وم م ممن لم م م م م ممثالل أن ال م ممتثمارا
األص م ممول يم م ما املادي م مما مث م ممب املة م ممارا والت ي م مما
وا م ممت دامةا ينب م م م أن تا م م ممب اب م ممتثمارا
التنظيم (د).
وهنمماك ب ممض الدرا مما ال م مل تسممتطا ا ممتنتاج وجممود آرر قويمما عأممى اإلنتاجيمما نتيج مال
ل ت دام ت نولوجيا امل أومما والتصمال  ،بمب إن همذذ الدرا ما تبنامت نظمرم أكثمر تشما مال،
حيث هبت إىل أن ال امل ر ا يشةد عود لم إىل مفارقا اإلنتاجيا(ه) .وتشا إحمدى الدرا ما إىل
أن منممو إنتاجيمما ال مممب بمموتام أ مرخل الصممناعا القائممما عأممى ال ممت دام ال ثيممف لت نولوجيمما
امل أوممما يمرتبط ابخنفمما النممات وكممذل ابخنفمما ال مالمما بمموتام أ مرخل(و) .ويبممدو حممىت ااثن أن
آرر القتصاد الرقم "اعديد" قد أت عأى أو ح وجم هبمويف أ م ار أصمول ت نولوجيما
امل أوما والتصال وتزايد اإلنفاحت عأى خمدما همذذ الت نولوجيما بمدلل ممن ال متثمار
أصو ا(ز).
ويذها ةان آرك ،2016 ،إىل أن اإلحصا ا ا اليا مي ن أن ت ون قد قمدر تقمديرال
نقصال األثر املرتتما عأمى ا مت دام ت نولوجيما امل أومما والتصمال وعمأيما الرقمنما ،و لم
ابلنظ ممر إىل ص م م واب القيم ممات ومم مما يوجم ممد مم ممن ةج م موا  .ومم ممن ل م م مم ممثالل أن األ م م ار الربيم مما
املس ممت دما التحأي ممب ق ممد تقأ ممب إىل ح ممد كب مما م ممن أخي مما أوجم م التحس ممن أدا ال دي ممد م ممن
منتجمما ونظم ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال (ح) .ل إن ا ممت دام أرقممام امل ممامال املاليمما
لتحديممد القتصمماد الرقم م حتديممدالكمي مال قممد ل ي ط م إل صممورم جزئيمما و ل م ابلنظ مر إىل وجممود
مقدار متزايد من خدما وتطبيقا اإلنرتنت "ا انيا"(يف).
ويسممت رحت األمممر وقت مال قبممب أن تنتشممر الت نولوجيمما وتصممبح ةوائممدها بيانمما وقابأمما لأقيممات.
ولمميس هنمماك مموى عممدد حمممدود مممن مؤ سمما األعمممال الم تبناممت عمأيمما الرقمنمما ابل امممب حممىت
ااثن ،ةاملؤ سمما األكثممر أفمال عممن الأحمماحت ابلركمما هم املؤ سمما البال مما الصم ر والصم ام
البأ ممدان النامي مما .وابلت ممايل ة م م ن ااثرر ال امأ مما املتص ممأا ابإلنتاجي مما ل ممن ت ممن س اإلحص مما ا
إل عندما تنتقب البأدان والشركا من مرحأا إنشا القتصاد الرقم إىل مرحأا تطويرذ.
املصدر :األون تاد.
(أ) البن الدويل.2016 ،
law, and United States
(ب)

CA Corrado, 2011, Communication capital, Metcalfe’s

.productivity growth, Social Science Research Network
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)(ج

growth in advanced economies: Measurement methods and comparative results, Discussion Paper

.No. 6733, Institute for the Study of Labour
European Union, 2013, Unlocking the ICT growth potential in Europe: Enabling
)(د
people and businesses – Using scenarios to build a new narrative for the role of ICT in growth in

“You can see the computer age everywhere except in the productivity statistics.” (R

.Europe
)(ه

.Solow, 1987, “We’d better watch out”, The New York Times, Book Review, 12 July)
D Acemoglu, D Autor, D Dorn, GH Hanson and B Price, 2014, Return of the Solow
)(و
paradox? IT [Information technology], productivity, and employment in United States

.manufacturing, Working Paper No. 19837, National Bureau of Economic Research
B van Ark, 2016, The productivity paradox of the new digital economy,
)(ز
.International Productivity Monitor, 31:3–18
DM Byrne and CA Corrado, 2016, ICT asset prices: Marshalling evidence into new
)(ح
.measures, Economics Programme Working Paper Series No. 16-06, The Conference Board, New York
C Bean, 2016, Independent Review of UK [United Kingdom] Economic Statistics,
)(يف
available at https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-uk-economic-

.statistics-final-report (accessed 19 July 2017)

 التحدايت-ابء
 ينطمموي التحممول إىل القتصمماد الرقم م عأممى عممدد مممن التحممداي والت مماليف وامل مماقر-38
 ومممن رمملن وجممود الفج موا الرقميمما وعممدم القممدرم عأممى الوصممول عأممى حنممو مت مماة إىل.احملتمأمما
ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال امليسممورم الت أفمما أن يفضمميا إىل توزيمما يمما منصممف لأفوائممد
املتلتيا من التجارم اإلل رتونيا عأى حنو يت طى أولئ الذين ل يتوةر لدية وى قدر قأيب ممن
أو امل رة مما؛ واملؤ س مما البال مما الصم م ر والص م ام واملتو ممطا ا جم م ؛ والسم م ان ال ممذين/الت أ ممي و
ي يشممون املنمماق الريفيمما والممذين ل يتمت ممون مموى بقممدر حمممدود مممن قممدرا أو حقمموحت ال مربط
.بشب ا اإلنرتنت
ت ظ م ممي الفوائ م ممد املتلتي م مما م م ممن التج م ممارم

 ويش م ممار ةيم م مما يأم م م إىل حت م ممداي أخ م ممرى ت م ممرت-39
:اإلل رتونيا

عدم موثوقيا إمدادا ال ةراب وكأفتةا الباهظا؛
حمدوديا الوع ةيما يت أ ب يفيا تطبي ت نولوجيما امل أومما والتصمال
عدم كفايا القوان والأوائح التنظيميا أو عدم اتساقةا؛
حمدوديا أو قصور البنيا التحتيا لأنقب وا دما الأوجستيا؛
عدم وجود تسةيال دةا عأى رب ا اإلنرتنت أو تسةيال دةا بديأا؛
حمدوديا القوم الشرائيا؛
التفضيب الثقا لأتفاعب "وجةال لوج "؛
.العتماد عأى الت امب نقدال ا تما
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 -40ومممن احملتمممب أن ت ممون لتزايممد عمأيمما الرقمنمما آرر ممارم عأممى ةممر ال مممب واملةممارا .
ةةممو قممد يممؤدي إىل خأ م أن مواخل جديممدم مممن ةممر ال مممب وال مالمما ،وي مما قبي مما ال مممب واروة م ،
التقسممي
ما عممب أ مواحت ال ممب وكمذل
ةضمالل عمن ت يما الحتياجما لأمةمارا  ،ويمؤثر
الممدويل لأ مممب .ويضمماس إىل ل م أن م كأممما تزايممد وتممام البت ممار الت نولمموج  ،تزايممد أيض مال
األخيا ال رتاتيجيا لأمةارا (.)20
 -41ومثمما قأم مممن أن ال ممت دام الوا مما النطمماحت لأت نولوجيمما وعمأيمما األ تمما والعتممماد
املتزاي ممد عأ ممى املنص مما اإلل رتوني مما مميؤداين إىل خس ممائر الوا ممائف وإىل تزاي ممد التف مماوات
مستواي الدخب وتزايد تركز القوم السوقيا والثمروم .ل إن اتسماخل نطماحت عمأيما ا و مبا واأل تما
قط م مماخل الص م ممناعا التحويأي م مما وقط م مماخل ا م ممدما الق م ممائ عأم م مى
وا م ممت دام ال م ممذكا الص م ممطناع
ال ممت دام ال ثي ممف لأم رة مما ي ممر املزي ممد م ممن املة ممن والوا ممائف ط ممر ال ممزوال ح مىت م مما ارتف مماخل
مسممتواي النممات واإلنتاجيمما ،وحيقم عوائممد أكم نسممبيال ل ممتثمار رأت املمال ،وهممو مما حيتمممب أن
ي ممؤدي إىل ح ممدوث املزي ممد م ممن ا س ممائر الوا ممائف .وم ممن املتوق مما أن ت ممؤدي ااثرر املرتتب مما عأ ممى
قرحت تنظي
التحول حنو القتصاد الرقم إىل إحداث ا طراب صناعا أبكمأةا وكذل
ال ممرحال ق ممد أخ ممذ
الش ممركا  .وم ممن األمثأ مما عأممى ل م أن التش ممارك ا ممت دام الس مميارا
ابلف ب يبدل حركا تنقمب األةمراد ،وقمد تصمبح السميارا ا اصما جمز ال ممن السموحت الرئيسميا لقطماخل
النقم ممب املسم ممتقبب القريم مما (وقم ممد أخم ممذ ب ضم ممةا يسم مما ابلف م ممب عأم ممى الطم ممرحت ب م ممض البأم ممدان
املتقدما) .ومي ن ابلف ب تقدق خدما متنوعا ترتاوح ب خدما م اتا املساعدم وخمدما
الت أم ممي والتم ممدريا ،وخم ممدما املم ممدةوعا وال مأيم مما املصم ممرةيا و ل م م اب م ممت دام نظ م م مؤ تم مما
وتطبيقا لأةواتف النقالا.
 -42وةيممما جل م املسممتةأ  ،توجممد طمماقر حمتمأمما تنطمموي عأيةمما عمأيمما األ تمما والبيممان
ممياحت
الض م ما وال ممذكا الص ممطناع  .وم ممن ر مملن حتأي ممب ممارب التس مموحت والش مرا الس ممابقا،
مالي م عمأيمما الش مرا السممابقا مممن قبممب املتسمموق وي ال ممادا املتشممابا ،أن يمموةر لأشممركا
قدرال كباال من امل أوما املفصأا ال تنطوي عأى آرر أبيا حمتمأما عأمى قمدرم املسمتةأ عأمى
املساوما(.)21
 -43وابلنسم ممبا ملسم ممت دم التطبيقم مما املرتابطم مما ال م م تنقم ممب البيم ممان إىل طتأم ممف أصم ممحاب
املنصمما عأممى رممب ا اإلنرتنممت ،يشم ب ةقممدان ا صوصمميا والقممدرم عأممى املسمماوما خطمرال إ مماةيال.
و ح أن ال ديد من تطبيقا ا واتف الذكيا  -مثب التطبيقا السمةأا ال مت مال لأمالحما
ا رائطي مما ،وخ ممدما ب ممث املو مميقى ،وخ ممدما الش م مرا وا ج ممز ع م م ر ممب ا اإلنرتن ممت  -ه م م
تطبيقا جمانيا ال مت دام ،ةم ن السم ر المذي يت م عأمى املسمتةأ دة م همو تزويمد الشمركا
أوممما مفصممأا عممن أممماكن وجمموده  ،وأةضممأياهت  ،وعالقمماهت وع مماداهت
ومطمموري التطبيقمما
ب ض األحيان .و قدور الشركا أن ما ب ما تتوصب
الش صيا ،من دون عأمة بذل
إليم مممن م أوممما واةرتا مما تت أم ابملسممت دم مممن خممالل تتبمما نشمماقة عأممى الشممب ا وبم
امل أوممما الم حتصممب عأيةمما مممن مصممادر عاممما ومممن و ممطا تمموةا البيممان ل م ممما مأفمما
__________

()20
()21
GE.17-12736

D Acemoglu, 2002, Technical change, inequality, and the labour market, Journal of Economic
.Literature, 40(1):7–72
B Shiller, 2014, First-degree price discrimination using big data, Working Paper No. 108, Brandeis
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تت أ م ابملسممت دم تشمممب قرابمما  100مت مما (مثممب الوايفمما ،واتريممي ممميالد الوالممدين ،وممما إىل
ل ) ،أليرا منةا مثالل مساعدهتا عأى (بيا) توجي اإلعالن إىل ةةور ب ين (.)22
 -44وةيممما جل م الشممركا واملنظممما وا وممما  ،مي ممن لتزايممد الت ممر مل مماقر انتحممال
ا ويمما ا ا مموبيا أو ي ما ل م مممن عمأيمما ممرقا امل أوممما الش صمميا واملاليمما ،والخممتالت بممب
والتجسس والت ريا الصناعي أن ينج عن ربط رب ا التصال ا اصا والنظ الصناعيا
والبنيمما التحتيمما ال موميمما بشممب ا اإلنرتنممت و/أو السممحاب اإلل ممرتوين .ومثمما مفا ممأا هممذا
الص ممدد :وزن ااثرر الس ممأبيا ال م حيتمممب أن ترتت مما عأ ممى اه ممب هممذذ امل مماقر ،مقابممب احتم ممال
ةقدان الفوائد احملتمأا عندما تؤخذ امل اقر عأى حممب اعد(.)23
 -45وعأى همذا األ مات ،تتزايمد أخيما حتسم ةةم األو ماخل التم ينيما ل مأيما الرقمنما وآررهما
عأممى القتصمماد وا تممما مممن أجممب ت ظممي الفوائممد والفممر احملتمأمما والتصممدي ملما يمرتبط بممذل مممن
حتممداي وت مماليف .وابلنظممر إىل األثممر التحممويأ املتوقمما ،ةم ن ااثرر ممت ون متفاوتما بم البأممدان
ا مستواي التنميا امل تأفا ،وكذل ب طتأف اعةا صاحبا املصأحا.

اثلثا -اآلاثر ال ياساتية واألسئلة اإلرشادية
 -46ابلنظممر إىل أن املزيممد مممن أنشممطا األعمممال التجاريمما قممد أخممذ تتمملثر عأممى حنممو متزايممد
كيفيم مما تس م م ا إم م ممان التجم ممارم
ب مأيم مما الرقمنم مما ،أصم ممبح مم ممن املة م م أن تنظم ممر ا ومم مما
اإلل رتونيمما والقتصمماد الرقم م األو مما نطاق مال ألي مرا حتقي م التنميمما املسممتداما .وهممذا الف مرخل مممن
املم ممذكرم مم ممنظ عأم ممى أ م ممات األ م ممئأا اإلررم مماديا الثالث م ما املدرجم مما اختصاصم مما ةري م م ا م م ا
ا وم الدويل امل ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  ،وه كالتايل:
ممما الممذي حتتمماج إلي م البأممدان الناميمما مممن أجممب بنمما ميزهتمما التناةسمميا عممن قري م
(أ)
التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم
(ب) ممما الممذي مي ممن أن تف أ م البأممدان الناميمما مممن أجممب ت زيممز هياكأةمما األ ا مميا
املاديا وا ياكب األ ا يا لأت نولوجيا
(ج) كيف مي ن لأبأدان املتقدما أن تقي رراكا ما البأدان الناميا أبكثر الطمرحت
حتقيقمال لرثممر ،مممن أجممب زايدم الفممر إىل أقصممى حممد والتصممدي لأتحممداي ةيممما يتصممب ابلتجممارم
اإلل رتونيا والقتصاد الرقم
__________

()22

انظمر Washington Post, 2016, 98 personal data points that Facebook uses to target ads to you, 19
.August

( )23درا ا لأم اقر ال ينطوي عأيةا الفضا اإلل رتوين قطاخل الصناعا التحويأيا املتقدما مشأمت مقمابال حيما
أجري ممت م مما  35مس ممؤولل تنفي ممذايل و 225ا ممتطالعال عأ ممى ر ممب ا اإلنرتن ممت ،ق ممال  50املائ مما م ممن ا يبم م إهنم م
األرمةر األخمام،
ل يثقون أهن حمميون ،وقال  39املائما ممن ا يبم إهنم ت ر موا ل مأيما اخمرتاحت لأبيمان
وأجاب ما نسبت  48املائا أبهن ل ميأ ون األمموال الالزمما لتملم ةضمائة اإلل مرتوين ،بينمما قمال  75املائما
إهن يفتقمرون إىل املةمارا واملموارد الداخأيما الالزمما مل اعما همذذ املشم أا .وقمال  55املائما ةقمط ممن ا يبم إهنم
رمفروا بيمانهت ممن أجمب محايتةما ( (Deloitte, 2016, Cyber risk in advanced manufacturing: Getting ahead
 ،of cyber riskمتمماح عأممى املوقمما الشممب (Deloitte, 2016, Cyber risk in advanced manufacturing: :
 ،Gettingمت م مماح عأ م ممى املوق م مما الت م ممايلhttps://www2.deloitte.com/us/en/ :
ahead
of
cyber
risk
).)pages/manufacturing/articles/cyber-risk-in-advanced-manufacturing.html# (accessed 19 July 2017
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ألف -مااا الااذ لتاااب إلياان البلاادان الناميااة ماان أماال بناااء ميزاااا التناف ااية ماان طريااق
التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؟
 -47مثا نقطا انطالحت جيدم لو ا ا مرتاتيجيا هتمدس إىل ال متفادم ممن إم مان القتصماد
الرقم م تتمث ممب الع مرتاس ابألث ممر الش ممامب ل مأي مما الرقمن مما .ويتطأ مما ايتن ممام الف ممر والتص ممدي
لأتحممداي اخن مرايف عممدم وزارا طتأفمما وتفاعأةمما ممما ياهمما مممن اعةمما صمماحبا املصممأحا يمما
التاب ا لأدولا مثب القطاخل ا ا واألو ايف األكادمييا وا تما املدين.
 -48ولأح وم مما دور مرك ممزي هتيئ مما بيئ مما تفض م م إىل زايدم ة ممر
أقصى حد و مان أن ت ون البيئا داعما لتحقي األهمداس اإلمنائيما
البأد حتقيقةا .و ا ييسر عمأيا صنا القرارا املستنام إجرا تقيي واق
احتياجات احملأيا ،ومواقن قوت و ف  ،والفر املتاحا ل وامل اقر ال

التنمي مما املس ممتداما إىل
ا الصمأا الم يتموخى
لو ما البأمد ممن حيمث
تتةددذ.

 -49وينب أن ت ون السيا ا الرقميا متسقا ومت امأا عأى حنو يتواة ما خطط التنميما
الوقنيمما ل ممب بأممد ،حيممث إن التجممارم اإلل رتونيمما وياهمما مممن التطبيقمما الرقميمما مي من أن تممدع
حتقيم م طتأ ممف األه ممداس القتص مماديا والجتماعي مما مث ممب رة مما مس ممتوى اإلنتاجي مما ،وت زي ممز الق ممدرم
التناةسيا ،وحتس الوصول إىل امل أوما  ،ورفاةيا الأوائح التنظيميا ،وحتقي تنميما أكثمر مشمولل.
وميثممب حتديممد األهممداس حتديممدال وا ممحال والعمرتاس ابلشموايب احملتمأمما خطمموم أوىل ا مماذ صمميايا
السيا ا ا الصأا.
 -50ويا م م اد تقي ممي م ممدى اعاهزي مما لالخنم مرايف القتص مماد الرقمم م أو التج ممارم اإلل رتوني مما أمم مرال
مفيدال صيايا ا رتاتيجيا ة الا و حتديمد األولمواي  .ومي من ألدوا األون تماد مثمب مؤرمر
األون تم مماد لأتجم ممارم اإلل رتونيم مما بم م املؤ سم مما التجاريم مما واملسم ممتةأ  ،وعمأيم مما ا م مت را
يا مما ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال  ،وعمأيمما التقيممي السمريا لأتجممارم اإلل رتونيمما ،أن
تسمماعد التوصممب إىل ةةم الحتياجمما احملأيمما لبأممد ممما وم مواقن قوتم و م ف  .كممما أن التقممارير
املسممتقام مممن آليمما أخممرى ل ممت را السيا مما  ،مثممب عمأيمما ا ممت را السيا ما التجاريمما
ال م ريةمما منظممما التجممارم ال امليمما ،والدرا مما التش يصمميا لأت امممب ال م ممري مممن اإلقممار
املت اممب امل ممزز ،وورقمما ا مرتاتيجيا ا ممد مممن الفقممر الم ي ممدها البنم الممدويل ،مي ممن أن تقممدم
أيضال م أوما مفيدم .ومن املرجح أن تتطأا عمأيا الرصد بذل جةود جمال ةا البيان .
 -51وابل م م ممتناد إىل مؤرم م ممر األون تم م مماد لأتجم م ممارم اإلل رتونيم م مما ب م م م املؤ سم م مما التجاريم م مما
واملستةأ ل ام  )24(2016الذي يشمب  137اقتصادال ،يتب أن مستواي اعاهزيما لالخنمرايف
التجارم اإلل رتونيا تتفاو حبسا املنطقا (الش ب  .)4ةلةريقيا حتتمب املرتبما األدىن ابل متناد
إىل ةيا املؤررا .
 -52وإىل جان مما التج ممارم اإلل رتوني مما ،يث مما القتص مماد الرقمم م النارم م واملتط ممور ال دي ممد م ممن
القضمااي السيا ماتيا الم تنب م م اعتةما .وا ومما حباجما إىل النظمر مما يرتتما عأمى عمأيما
الرقمنما مممن آرر عأممى السيا مما املتصممأا جممال مثممب مموحت ال مممب ،والت أممي وتنميمما املةممارا ،
والبت ممار ،والتنميمما القطاعيمما ،واملناةسمما ،ومحايمما املسممتةأ  ،والضمرائا ،والتجممارم ،ومحايمما البيئما،
وكفا م الطاقا.
__________

()24
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 -53و ثممب م اعمما آرر عمأيمما الرقمنمما عأممى الحتياجمما لأمةممارا وةممر ال مممب وال مالمما
حتممدايل يت م التصممدي ل م  .ةالبأممدان ال م تفتقممر إىل املةممارا ا الصممأا ممت ون و مما يمما
م موا د القتصمماد الرقم م املتطممور .ور مما ت ممون هنمماك حاجمما إىل النظممر قائفمما مممن التممدابا
السيا مماتيا ،مما ل م ا ممال ال م تشمممأةا يا مما الت أممي وتنميمما املةممارا والسيا مما
املت أقمما بسمموحت ال مممب .وينب م أن ت يممف هممذذ التممدابا حبسمما اممروس كممب بأممد وأن خممذ
العتبار ا الا الراهنا لأت أي والتدريا وتنميا املةمارا  ،ةضمالل عمن درجما المربط الشمب الرقمم
وا ت دام الت نولوجيا الرقميا .ومما حتسمن ةمر الوصمول إىل املموارد الرقميما ،تصمبح القمدرم عأمى
ا ت الل هذذ املوارد حم اددال أكثر أخيا لأقدرم التناةسيا لأمؤ سا التجاريا واملواقا امل تأفا.
الش ب 4
مؤش ا اار األونكت ا اااد لع ا اااا  2016بش ا ااأن التج ا ااارة اإللكرتوني ا ااة ب ا ااا املؤس ا ااات التجاري ا ااة
وامل ااتهلكا ،ااب املؤش ارات املكونااة واملنطقااة اة:رافيااةن بأ الن اابة املئويااة مل ااتودمي
ش اابكة اإلنرتن ااا ،وبس الن اابة املئوي ااة مل ااتودمي البطاق ااات االئتماني ااة بأكث اار م اان 1٥
شوص اا  ،وبب ماادد اخلااوادن املؤمنااة لكاال مليااون شااومل ،وبد درمااة املو وقيااة الربيديااة
ب سجالت االلاد الربيد العاملي
(أ)
البأدان املتقدما

77

القتصادا ال

46

أمري ا الالتينيا ومنطقا البحر ال اري

43

يرب آ يا

54

جنوب وررحت وجنوب  -ررحت آ يا الناميا
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38
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(ج)
البأدان املتقدما

84
59

القتصادا ال

59

أمري ا الالتينيا ومنطقا البحر ال اري
يرب آ يا

66

جنوب وررحت وجنوب  -ررحت آ يا الناميا
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(د)
البأدان املتقدما

84

القتصادا ال

54

أمري ا الالتينيا ومنطقا البحر ال اري

56

يرب آ يا
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جنوب وررحت وجنوب  -ررحت آ يا الناميا
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املصدر :ا تنادال إىل أحدث امل أوما املتاحا من األون تاد ( ،)2016والحتماد المدويل لالتصمال  ،والبنم المدويل،
والحتاد ال يدي ال امل .

 -54ول ممذل ة م ن م ممن املة م أن ي ممون هن مماك ت مماون ة ممال مت ممدد القطاع مما ومش ممرتك ب م
الوزارا من أجب و ا ال رتاتيجيا وتنفيذها .ومن األمثأا عأى الوزارا ا وميا ال مي ن
أن ت م ممون مةتمم مما ابألمم ممر تأ م م الم مموزارا املسم ممؤولا عم ممن ال م ممدل ،واملاليم مما ،وال أم مموم والت نولوجيم مما
والبت ممار ،وت نولوجيمما امل أوممما والتصممال  ،والتجممارم ،والتنميمما الريفيمما ،وال مالمما ،وال ي مد
والنقب ،والت أي  .وابإل اةا إىل ل  ،من املة أيضال أن حتدد حتديدال وا حال الوزارم الم متتوىل
قيادم ال مب من أجب و ا ا رتاتيجيا رامأا ةيما يتصب ابلقتصاد الرقم .
 -55وينب م إج مرا تقيممي رممامب يتضمممن ا ممت را ال اهمما املتصممأا ابلتجممارم اإلل رتونيمما
والقتصمماد الرقم م وتقيممي امل موارد والقممدرا ال م مي ممن أن تسممة ت زيممز التنميمما .ولأمشمماورا
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املبارممرم ممما اعةمما امل نيمما صمماحبا املصممأحا دور رئيس م
قابا الت نولوجيا الرقميا املت ا بسرعا(.)25

هممذذ ال مأيمما ،ول مميما ابلنظممر إىل

 -56ومممن رمملن م ف األقممر القانونيمما والتنظيميمما أن حيممد مممن الثقمما امل ممامال الم تنجممر
ع م رممب ا اإلنرتنممت .وهممذذ ا مواجز مي ممن أن ت م اموحت بصممفا خاصمما أنشممطا املؤ سمما البال مما
الص ر والص ام واملتو طا ا ج ال عادم ما ت ون درجما ربطةما بشمب ا اإلنرتنمت أقمب منةما
الشركا ال بام ،خصوصال البأدان الناميا .وةيما يت أ ابلتجارم اإلل رتونيما ،ينشمر األون تماد
م أوممما عممن مممدى تمواةر األقممر القانونيمما لأم ممامال اإلل رتونيمما ،ومحايمما البيممان وا صوصمميا
ومحاي مما املس ممتةأ عأ ممى ر ممب ا اإلنرتن ممت ،ومن مما اعم مرائ اإلل رتوني مما( .)26وم ممن األق ممر القانوني مما
والتنظيميمما األخممرى ا الصممأا ممما يشمممب حقمموحت املأ يمما الف ريمما ،وق موان التجممارم وم اةحمما
الفساد والقوان الضريبيا.
 -57ويش م م ب الةتقم ممار إىل اإلحصم مما ا ا الصم ممأا عقبم مما خطم ممام أمم ممام ا م ممت دام و ث م ما
التجممارم اإلل رتونيمما ويمما ل م مممن جوانمما القتصمماد الرقم م  .والو مما هممذا الصممدد م يف
بصممفا خاصمما البأممدان الناميمما ،ول مميما أقممب البأممدان من موال .وهممذا ل ممب مممن الص م ا عأممى
وا م السيا مما صمميايا وتنفيممذ يا مما تسممتند إىل أدلمما مممن أجممب ال ممتفادم ممن إم ممان
القتصاد الرقم  .وينب أن ي ون حتس تواةر البيان أولويا من أولواي ا وما .
 -58وقد يود ةري ا ا ا وم الدويل أن يبحث املسائب التاليا:
ما ه املؤررا األوث صأا بقيات مدى جاهزيا البأدان لالخنرايف
(أ)
اإلل رتونيا والقتصاد الرقم وال تفادم منةما

التجارم

(ب) ما ه أةضب املمار ا املت أقا إبرراك ةيا اعةا امل نيا صاحبا املصأحا
و ا السيا ا املتصأا ابلقتصاد الرقم
(ج) كيممف مي ممن لفريم ا م ا ا مموم الممدويل أن يسممة النةممو ب مأيمما بنمما
تواةم م ااثرا ا ممال ا الص ممأا إلص ممالح القم موان  ،مث ممب محاي مما البي ممان وا صوص مميا،
وم اةحا جرائ الفضا اإلل رتوين
(د) كي ممف مي ممن لفري م ا م ا ا مموم ال ممدويل إنت مماج اإلحص مما ا
البأدان الناميا
ابلقتصاد الرقم

ا الص ممأا

ابء -ما الذ ميكن أن تفعلان البلادان النامياة مان أمال تعزياز هياكلهاا األساساية املادياة
واهلياكل األساسية للتكنولوميا؟
 -59يتصب السؤال اإلررادي الثاين اب ياكب األ ا يا املمادم وا ياكمب األ ا ميا لأت نولوجيما
البأمدان الناميمما ،و مما مي ممن ة أم لتممدعي هممذذ ا ياكممب .ة مما يالحممظ هممذذ املمذكرم ،ل تمزال
ادها .كما أن قطاع النقب وال ةراب يش الن أيضال جز ال ممن
هناك ةجوا رقميا كبام يت
املناقشا املت أقا اب ت دام التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم أليرا حتقي التنميا املستداما.

__________

( )25مي ممن ملنظممما رممىت ،مما ةيةمما مركممز التجممارم الدوليمما ،واألون تمماد ،والبنم الممدويل ،ومنظممما التجممارم ال امليمما ،أن
تقدم مساعدم إىل البأدان الناميا إجرا هذذ التقييما .
( )26لالق م ممالخل عأ م ممى مزي م ممد م م ممن امل أوم م مما  ،انظ م ممر http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-
).Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx (accessed 19 July 2017
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 -60وا اجمما إىل المربط بشممب ا اإلنرتنممت حمممددم عأممى حنممو صمريح خطمما التنميمما املسممتداما
ل ممام  .2030ومممن ال ممااي احملممددم إقممار ا ممدس  9ال ايمما املتمثأمما حتقي م زايدم كبممام
ةمر الوصممول إىل ت نولوجيمما امل أوممما والتصممال وإاتحما ةممر الوصممول الشممامب وامليسممور
الت أفمما إىل رممب ا اإلنرتنممت أقممب البأممدان من موال حبأممول عممام  .)27(2020وي ممد املسممتوى املتممدين
ل ممت دام خممدما رممب ا النطمماحت ال مريض ال ديممد مممن البأممدان الناميمما يمما امممر د بصممفا
خاص مما .ةفم م أق ممب البأ ممدان منم موال ،عأ ممى ممبيب املث ممال ،مل ي ممن مموى  15املائ مما م ممن السم م ان
يتمت ممون إبم اني مما الوص ممول إىل ر ممب ا اإلنرتن ممت ع ممام  ،2016وكان ممت نس ممبا م ممن يتمت ممون
إبم انيا ا ت دام رب ا النطاحت ال ريض أقب من ل ب ثا(.)28
 -61ومثا قرحت طتأفا تستطيا با ا وما تدعي ا ياكب األ ا يا الرقميا( .)29ومن املةم
أن ت ون هناك ر يا وا حا ملا مي ن ة أ لتحقي الربط الشامب ابلشب ا كمنطأ وج أ أولويا
مممن األولممواي  .وينب م لرقممر السيا مماتيا والأموائح التنظيميمما أن ت فممب وجممود مموحت لالتصممال
السممأ يا والال ممأ يا ت ممون مفتوحمما ورممفاةا ومنصممفا مممن أجممب إاتحمما املزيممد مممن ال ممتثمارا
احملأيا واألجنبيا .ومن التدابا الراميا إىل ج ب ا ت دام رمب ا النطماحت ال مريض أيسمر كأفما مما
مرائا ور موم عاليما عأمى
يشمب تقا البنيا التحتيا ،وإدارم الطيمف إدارم ة الما ،و نما ةمر
الواردا من م دا وخدما ت نولوجيما امل أومما والتصمال  .وممن املةم أيضمال أن تصمب
ر ممب ا الم مربط إىل الن ممات ال ممذي ي يش ممون من مماق ريفي مما أو نئي مما وال ممذين ل يتمت ممون حاليم مال
()30
حتس ممن
إبم اني مما ال مربط ابلش ممب ا  .وينب م لأح وم مما  ،كم مما ك ممر األون ت مماد ( ،)2013أن ا
إدارم نوعيا خدما رب ا النطاحت ال ريض من أجب ا ا قرارا مستنام.
 -62ومن رلن إنشا نقايف تمربط رمب ا اإلنرتنمت أن يسماعد خفمض ت ماليف الوصمول
إىل اإلنرتنت ويقأ الوقت الذي يست رق الوصول إىل الشمب ا .ومي من لأسيا ما ال امما أن تركمز
عأى دع هتيئا بيئا مناةسا منصمفا وإنشما هي مب إلصمدار الرتاخمي امي ا من نقمايف ربمط رمب ا
اإلنرتنت من النجاح(.)31
 -63و ال ديد من البأدان ،تش ب حالا البنيما التحتيما لأطاقما ال ةرابئيما عائقمال خطماال أممام
ال ممتفادم م ممن القتص مماد الرقمم م ومم موارد ت نولوجي مما امل أوم مما والتص ممال  ،مث ممب ا و ممبا
السممحابيا والبيممان الضم ما .ولأتصممدي ممذا ال ممائ عأممى حنممو ة ممال ،مممن الضممروري مممان أن
القطاعمما اإلنتاجيمما ولأتحممول
ت ممون إمممدادا ال ةمراب كاةيمما لتأبيمما احتياجمما املسممت دم
حنو إاتحا الوصول الشامب عميا األ ر .وهذا بدورذ ل ب من املةم إدمماج ا مرتاتيجيا الطاقما

__________

()27
()28

انظمر http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/ (accessed 19 July
).2017

ITU, 2017, Connecting the unconnected: Working together to achieve Connect 2020 Agenda
targets, draft discussion paper prepared for the special session of the Broadband Commission and
.the World Economic Forum at Davos Annual Meeting 2017

( )29انظ ممر ،م ممثالل ،التوص مميا املتص ممأا ابلم مربط بش ممب ا النط مماحت ال م مريض واملنبثق مما ع ممن م ممداول "أ ممبوخل التج ممارم
اإلل رتوني م م م م مما" ال م م م م ممذي نظم م م م م م م األون ت م م م م مماد ع م م م م ممام 2017؛ وه م م م م م م متاح م م م م مما عأ م م م م ممى املوق م م م م مما الش م م م م ممب :
).http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d7_en.pdf (accessed 19 July 2017
( )30انظممر Internet Society, 2017, Supporting the Creation and Scalability of Affordable Access
()31
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PS Ryan and J Gerson, 2012, A primer on Internet exchange points for policymakers and nonengineers, Scholarly Paper No. ID 2128103, Social Science Research Network, Rochester, New
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إدماج مال ك ممامالل ص ممأا ا مرتاتيجيا التنمي مما جمأة مما .ةالبني مما التحتي مما القائم مما لتولي ممد الطاق مما
ال ةرابئيا وتوزي ةا كثاال ما ت مون حباجما إىل حتسمينةا وتو ميا نطاقةما ،ول ميما أقمب البأمدان
من م موال ،و ه ممذا الس ممياحت ،مي ممن لأبأ ممدان أن تس م م ى ل ممت دام الطاق مما املتج ممددم وت نولوجي مما
الشم ممب ا الص م م رى ألي م مرا تم مموةا ال ة م مراب لأمنم مماق الريفيم مما .ل إن حتقي م م هم ممدس الوصم ممول
التحويأ إىل إمدادا ال ةراب من اإلقار الزمين طا التنميا املستداما ل ام  2030يتطأا
الت طيط وتقمدير مسمتوى الطأما املتوقما عأمى إممدادا ال ةمراب النارم عمن تو ما ال مت دام
اإلنتمماج  .و مميأزم أيضمال توايممف قممدر كبمما مممن ال ممتثمارا اإل مماةيا جانمما ال ممر  .ويأممزم
كذل توةا قدر كبا من التمويمب عمن قريم املسماعدم اإلمنائيما الربيما وياهما ممن املموارد الربيما
ا ارجيا والقطاخل ال ام احملأ (.)32
 -64ويشم م ب النق ممب الس ممأس لأبض ممائا أمم مرال ممرورايل ابلنس ممبا إىل التج ممارم اإلل رتوني مما احملأيم ما
وال ابرم لأحدود عأى السوا  .ويتيسر اإلجناز الف ال لتأبيا الطأبا بوجود نظ ت ممب ب فما م
جمممال النقممب ال م ي ،وامل موان ال يمما ،وا ممدما ال يديمما واعمركيمما .ول ي مزال م ف ا ممدما
الأوجستيا يش ب حاجزال أمام التجارم اإلل رتونيا ال ديد من البأمدان الناميما ،ويالبمال مما ت مون
هنمماك حاجمما ما مما لأبنيمما التحتيمما ،ول مميما خممارج املراكممز ا ضمريا .وقممد ي ممون هنمماك نقم
خممدما الطممرود  -ال اممما و/أو ا اصمما  -الم مي ممن أن ت فممب توصمميب لأطممرود عأممى حنممو مريا
وموث مموحت ومي ممن تتب م ةض مالل ع ممن م م الت طي مما اع راةي مما .وم ممن املة م  ،ه مذا الس ممياحت ،ا مما
مبممادرا لت زيممز قممدرم القطمماخل ال يممدي عأممى دعم التجممارم اإلل رتونيمما .ومممن املسممائب األخممرى الم
م مموحت خ م ممدما توص م مميب الطم م مرود
مي م ممن النظ م ممر ةية م مما م م مما يش م مممب م م ممدى الس م ممماح ابملناةس م مما
واإلم انيا املتاحا إلقاما رراكا ب القطاخل ا ا وامل اتا ال يديا احملأيا.
املم م موان ال ي م مما ،واملش م مماكب ا الص م ممأا ابعم م ممارك،
 -65وكثم م ماال م م مما ت م ممؤدي الختناق م مما
وإجم مرا ا التص ممدير امل ق ممدم ،واملتطأب مما املت أق مما ابملس ممتندا  ،إىل نش ممو حت ممداي هائأ مما أم ممام
التج ممارم اإلل رتوني مما ال ممابرم لأح ممدود ةيم مما يتص ممب ابلس ممأا املادي مما .وينب م م أيضم مال م اع مما مس ممائب
املممردودا الدوليمما ورد املممدةوعا الضمريبيا .ومممن رمملن اعةممود الراميمما إىل حتسم تيسمما التجممارم،
من خالل توحيمد وموا مما وتبسميط اإلجمرا ا واملسمتندا التجاريما ،أن تسماعد البأمدان الناميما،
ول مميما أقممب البأممدان من موال ،عأممى النضمممام إىل ال ممب القيممما ال امليمما ،بو ممائب منةمما التجممارم
اإلل رتونيمما ةيممما ب م املؤ سمما التجاريمما .ويالب مال ممما تممؤدي عمأيمما أ تمما وحتممديث اإلج مرا ا
اعمركيا إىل حتس حتصيب اإليرادا وخفض ت اليف التجارم(.)33
 -66وقد يود ةري ا ا ا وم الدويل أن يبحث املسللت التاليت :
كي م م ممف مي م م ممن تسم م م مريا عمأي م م مما الم م م مربط بش م م ممب ا ت نولوجي م م مما امل أوم م م مما
(أ)
والتصممال ا الصممأا ،ول مميما المربط بشممب ا النطمماحت ال مريض ،البأممدان الناميمما ،مما
املناق الريفيا؛
ل
(ب) كي ممف مي ممن
اإلل رتونيا حمأيال وع ا دود.

م م ا ممدما الأوجس ممتيا األكث ممر كف مما م م ممن تيس مما التج ممارم

__________

()32

UNCTAD, 2006, The Least Developed Countries Report 2006: Developing Productive Capacities
(United Nations publication, Sales No. E.06.II.D.9, New York and Geneva); and UNCTAD,
.The Least Developed Countries Report 2017, forthcoming

( )33لالقممالخل عأممى مزيممد مممن امل أوممما  ،انظممر ( http://www.asycuda.org/اقأمما عأيم
وتقرير أقب البأدان منوال ل ام  ،2017يصدر قريبال.
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ميم -كياف ميكان للبلاادان املتقدماة أن تقايم شاراكات ماع البلادان الناميااة كثار الطاار
لقيق ا اا لن ا اار ما اان أما اال دايدة الفا اارص إىل أقصا اااي ما ااد والتصا ااد للتحا اادايت
فيما يتصل ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؟
 -67ويتص ممب الس مؤال اإلرر ممادي الثال ممث إبم اني مما إقام مما الش ممراكا ب م البأ ممدان املتقدم مما
والبأممدان الناميمما .ابلنظممر إىل المموتام السمري ا لتطممور القتصمماد الرقمم والفموارحت الرقميمما وياهمما ممن
الفموارحت الرئيسمميا الراهنمما ةيممما بم البأممدان وكممذل داخأةمما ،مثمما حاجمما ما مما إىل تقممدق مزيممد مممن
الدع الف ال لأبأدان الناميا لتم ينةا من الخنرايف القتصاد الرقم وال تفادم من .
حتقيم م
 -68وم ممن أج ممب الرتق مما س ممتوى إ ممةام التج ممارم اإلل رتوني مما والقتص مماد الرقمم م
التنميا املستداما ،يأزم األخذ بمنة رمامب مت مدد القطاعما واعةما صماحبا املصمأحا .وهنماك
ال ديممد مممن الشممركا التنميمما واملؤ سمما واعةمما الفاعأمما مممن القطمماخل ا ما الم ثممب منمما ج
نجحمما لتيسمما زايدم المربط بشممب ا اإلنرتنممت ،وخفممض الت مماليف وم اعمما القضمااي التنظيميمما الم
مي ممن أن تس مماعد إق ممالحت اإلم ممان اإلمنائي مما ل مأي مما الرقمن مما .إل أن ه م مذذ النم مما ج ع ممادم
ما ت ون جمزأم و ا نطاقا يا كاةيا .ويأزم بذل جةود أكثر اتساقال لضممان أل تمؤدي عمأيما
أو كيان اري أو بأد مت أفال عن الأحاحت ابلركا.
الرقمنا إىل ترك أي ر
 -69ومممن ا ممباب ال ممتفادم مممن امل ممارس القائممما وت ظممي أوج م التمملزر ممما الشممركا التنميمما
ما يتمثب ال تفادم من منصا مبادرم "التجارم اإلل رتونيما لأجميما" الم أاقأقمت نماوذ
وز/يولي  2016خمالل المدورم الراب ما عشمرم ملمؤ ر األمم املتحمدم لأتجمارم والتنميما ،وهم هتمدس
إىل إاتحا تقدق املزيد من املساعدم الف الا إىل البأمدان الناميما الم تريما الخنمرايف التجمارم
اإلل رتونيا والقتصاد الرقمم  .و مما همذذ املبمادرم بم جةما عامما وخاصما مي من أن تسمة
حتس م قممدرم البأممدان الناميمما عأممى ا ممت دام التجممارم اإلل رتونيمما وال ممتفادم منةمما( .)34وتتمموخى
املبممادرم زايدم المموع  ،وت زيممز أوجم التمملزر ،والرتقمما ابعةممود القائممما واعديممدم الم يبممذ ا ا تممما
اإلمنائ من أجب ت زيز قدرم البأدان الناميا عأى الخنرايف التجارم اإلل رتونيما وال متفادم منةما
الش ب .5
من خالل تناول ب ا جمال يا اتيا عأى النحو املب
 -70وا ا ممن مبممادرم "التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما" البأممدان الناميمما مممن الت ممرس بشم ب أ ممةب
ممب ا جم ممال يا مماتيا .ومي ممن لأم مدول
عأ ممى نم موخل املس مماعدم الم م يق ممدمةا ا تم مما ال ممدويل
األعضا واعةا املاحنما واملنظمما الدوليما والقطماخل ا ما أن تشمارك ةي ةما وتسمة تموةا
امل موارد .ومممن رمملن وصممف طتأممف ا أممول اإلمنائيمما عأممى منص ما املبممادرم عأممى ر مب ا اإلنرتنممت أن
يسمماعد الشممركا التنميمما عأممى حتديممد ممما قممد يريبممون دعمم ماليمال مممن مشمماريا وبمرام حمممددم
مقدما من الشركا الربي ال  24مبادرم التجارم اإلل رتونيا لأجميا.

__________

( )34ح ممىت نيس ممان/أبريب  ،2017بأ ممح ع ممدد الش ممركا ال ممربي
مب ممادرم "التج ممارم اإلل رتوني مما لأجمي مما"  24ر مري ال
و مممت  33عض موال مممن أعضمما ا أممس اإلمنممائ ملبممادرم األعمممال التجاريمما مممن أجممب التجممارم اإلل رتونيمما (انظممر
 ،etradeforall.orgاقأا عأي  19وز/يولي .)2017
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الش ب 5
اجملاالت ال ياساتية ملبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع

البنية التحتية لتكنولوميا املعلومات
واالتصاالت وخدمااا

تقييمات التجارة
اإللكرتونية

التجارة اإللكرتونية
التمويل من أمل التجارة
اإللكرتونية

املدفومات

لوم تيات التجارة

تنمية املهارات
األطر القانونية والتنظيمية

املصدر :األون تاد.

 -71ومممن النتممائ املتفرعمما عممن مبممادرم التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما التقيممي السمريا الممذي لريم
األون تمماد ملممدى جاهزيمما أقممب البأممدان من موال لالخن مرايف التجممارم اإلل رتونيمما .ويتمثممب هممدس هممذا
مممان ق ممدرم البأ ممدان عأ ممى تقي ممي م مواقن قوهت مما و م فةا ا الي مما ،والفج موا القائم مما
التقي ممي
والفممر املتاحمما ا ممال السيا مماتيا السممب ا احملممددم مبممادرم التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما.
والتق ممارير ال م تنش ممل ع ممن ل م ه م ثاب مما إ ممةاما قيم مما مش مماركا ه ممذذ البأ ممدان طتأ ممف
املناقش مما املتص ممأا ابلتج ممارم اإلل رتوني مما والقتص مماد الرقم م  ،وه م تس مماعد البأ ممدان عأ ممى حتدي ممد
التدابا املأمو ا الم يت م ا ا هما لت زيمز جاهزيما البأمدان سماعدم ممن الشمركا التنميما .وقمد
ت ةد عدم جةما ماحنما بتمويمب همذذ التقييمما  ،ما ةيةما أملانيما ،والسمويد ،واإلقمار املت اممب
امل ممزز .ومممن املتوقمما أن ت ممون قرابمما  20-15تقييم مال مممن هممذذ التقييممما قممد أاجنممز قبممب هنايمما
عام  .2018وأول التقييما املنجزم خا التقييمان املت أقان ببواتن وكمبوداي(.)35
__________

()35
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UNCTAD, 2017, Bhutan: Rapid ETrade Readiness Assessment (United Nations publication, New
York and Geneva); UNCTAD, 2017c, Cambodia: Rapid ETrade Readiness Assessment (United
).Nations publication, New York and Geneva
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 -72وقممد أاقأقممت أيض مال ب ممض املبممادرا الراميمما إىل حتس م ت مواةر اإلحصمما ا  .ومممن هممذذ
املبادرا مبادرم مشرتكا ب منظما الت اون والتنميا امليمدان القتصمادي ،واألون تماد ،والحتماد
ال يدي ال امل  ،ومنظما اعمارك ال امليا ،ومنظما التجارم ال امليا ،وه هتدس إىل حتسم قيمات
التجممارم اإلل رتونيمما ع م ا ممدود .ومثمما مبممادرم أخممرى ه م مبممادرم الفري م ال امممب امل ممين ابلتجممارم
اإلل رتونيا الذي أنشلت ممؤخرال منظمما اعممارك ال امليما .كمما أن أعضما جمموعما ال  20قمد راكمزوا
جةم مموده  ،ام ممب الرة م مما األملانيم مما لأمجموع م مما ع م ممام  ،2017عأ م ممى قي م ممات وةة م م التج م مارم
اإلل رتونيا وبا دها اإلمنائ عأى حنو أكثر ة اليما .ومي من لأشمركا التنميما اإل مةام ممن خمالل
هذذ ا ال .
دع بنا القدرا
 -73وابإل اةا إىل املشاريا املنفذم من قبب املنظما اإلقأيميا أو الدوليا ،توجد ةر كثام
لخنمرايف البأممدان املتقدممما جةممود الت مماون الثنممائ ممما ةمرادى البأممدان الناميمما .ومثمما حاجمما عاممما
حتقيم
لزايدم المدع همذا ا مال .وممن لم ممثالل أنم ريم األخيما املتزايمدم لالقتصماد الرقمم
أه م ممداس التنمي م مما املس م ممتداما ،وري م م الفج م موا الرقمي م مما ال ب م ممام ال م م ل ت م مزال قائم م مما ،اخنفض م ممت
حصما ت نولوجيمما امل أومما والتصمال ممن جممموخل امل ونمما ممن أجممب التجمارم مممن  3املائمما
الفرتم  2005-2002لتصب إىل  1املائا ةقط عام .)36(2015
 -74وقد يود ةري ا ا ا وم الدويل أن يبحث املسائب التاليا:
أةضممب املمار مما ةيم مما يتصممب إبقام مما البأممدان املتقدممما ر مراكا ممما البأ ممدان
(أ)
الناميا لبنا قدرم هذذ األخام عأى الخنرايف التجارم اإلل رتونيا والقتصماد الرقمم وال متفادم
منةما؛
(ب)
أقب البأدان منوال؛

كيفيمما إاتحمما املتاب مما ال اةيمما ل مأيمما التقيممي الس مريا لأتجممارم اإلل رتونيمما

(ج) كيفيمما ال ممتفادم عأممى أةضممب وج م مممن مبممادرم "التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما"
من أجب تيسا بنا القدرا عأى حنو ة ال ا ال ا الصأا البأدان الناميا.

__________
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