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مالحظة
يضطلع قسم سياسات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت داخل شعبة التكنولوجيا 
واللوجستيات يف األونكتاد أبعمال حتليلية موجهة حنو السياسات وتتعلق آباثر تكنولوجيات 
املعلومات والتجارة اإللكرتونية. ويتوىل القسم مسؤولية إعداد تقرير االقتصاد الرقمي، الذي 
كان يُعرف يف السابق ابسم تقرير اقتصاد املعلومات. ويشجع قسم سياسات تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت على احلوار الدويل بشأن القضااي املتصلة بتسخري تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت ألغراض التنمية، ويساهم يف بناء قدرات البلدان النامية يف جمال قياس التجارة 
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي، وتصميم السياسات واألطر القانونية ذات الصلة وتنفيذها. ويدير 

القسم أيضاً مبادرة توفري التجارة اإللكرتونية للجميع.
ويشري مصطلحا "بلد"/"اقتصاد" يف هذا التقرير، حسبما يكون مناسباً، إىل األقاليم 
أو املناطق. وتسميات جمموعات البلدان ال يُقصد هبا إال تلبية األغراض اإلحصائية أو التحليلية، 
وليس فيها ما يعرّب ابلضرورة عن أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو اليت 
بلغتها منطقة بعينها يف عملية التنمية. وما مل ُيشر إىل غري ذلــك، تّتبع التجمعات الرئيسية 
للبلدان املستخدمة يف هذا التقرير التصنيف الذي يسري عليه مكتب األمم املتحدة اإلحصائي. 

وهذه التجمعات هي:
البلدان املتقدمة: البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
)عدا تركيا، ومجهورية كوراي، وشيلي، واملكسيك(، ابإلضافة إىل البلدان األعضاء يف االحتاد 
األورويب اليت ليست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )بلغاراي، ورومانيا، 
وقربص، وكرواتيا، وليتوانيا، ومالطة(، ابإلضافة إىل أندورا، وسان مارينو، وليختنشتاين، وموانكو. 
وتشري البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إىل تلك املوجودة يف جنوب شرق أورواب ورابطة 
الدول املستقلة. واالقتصادات النامية عموماً هي مجيع االقتصادات غري املذكورة أعاله. ولألغراض 
اإلحصائية، ال تشمل البياانت املتعلقة ابلصني منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة )هونغ 
كونغ، الصني(، ومنطقة ماكاو الصينية اإلداريــة اخلاصة )ماكاو، الصني( أو مقاطعة اتيوان 
الصينية. وميكن تنزيل ملف يتضمن جمموعات البلدان الرئيسية املستخدمة من موقع إحصاءات 

.http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html :األونكتاد على الرابط
أما اإلشــارات إىل "أمريكا الالتينية"، فإهنا تشمل بلدان الكارييب ما مل ُيشر إىل 

غري ذلك.
واإلشارة إىل "أفريقيا جنوب الصحراء" تشمل جنوب أفريقيا، ما مل ُيشر إىل غري ذلك.
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واإلشارات إىل الوالايت املتحدة حتيل إىل الوالايت املتحدة األمريكية، واإلشارات 
إىل اململكة املتحدة حتيل إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتشري كلمة "دوالر" إىل دوالرات الوالايت املتحدة، ما مل ُيشر إىل غري ذلك.
وتشري كلمة "مليار" إىل 000 1 مليون.

وميكن أن تكون الرموز التالية قد استخدمت يف اجلداول:
تدل النقطتان املتجاوراتن )..( على أن البياانت غري متاحة أو أهنا مل ترد بصورة 

منفصلة.
وقد حذفت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر بياانت متعلقة أبي عنصر 

من عناصر الصف.
وتدل عالمة الشَّرطة األفقية )-( على أن البند يساوي صفراً أو على أن قيمته 

ال تكاد ُتذكر.
ويدل الفراغ يف جدول ما على عدم انطباق البند، ما مل ُيشر إىل غري ذلك.

وتدل الشَّرطة املائلة )/( الواردة بني عامني، مثل 1995/1994، على سنة مالية.
ويدل استخدام الشَّرطة الواصلة )-( الــواردة بني عامني، مثل 1995-1994، 

على كامل الفرتة املعنية، مبا يف ذلك سنة البدء وسنة االنتهاء.
وتشري املعدالت السنوية للنمو أو التغيري إىل املعدالت السنوية املركَّبة، ما مل ُيشر 

إىل غري ذلك.
وحواصل مجع األرقام والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تساوي ابلضرورة اجملاميع 

املبيَّنة، وذلك بسبب التقريب.
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تصدير
لقد غريت الثورة الرقمية حياتنا وجمتمعاتنا بسرعة وعلى نطاق مل يسبق هلما مثيل، 
مهيئًة فرصاً هائلًة فضالً عن حتدايت خميفة. وإبمكان التكنولوجيات اجلديدة أن تساهم مسامهات 
ضخمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ولكن ليس لنا أن نعترب النتائج اإلجيابية أمراً مفروغاً 
ل بتحسني التعاون الدويل إذا ما أردان حتقيق إمكاانت التكنولوجيا الرقمية  منه. وعلينا أن نعجِّ

االجتماعية واالقتصادية كاملًة، مع جتنب اآلاثر غري املرغوب فيها.
وابلنظر إىل ما ينطوي عليه ذلك من رهاانت ابلغة األمهية، أنشأُت الفريق الرفيع 
املستوى املعين ابلتعاون الرقمي من أجل املساعدة على التوسع يف فهم الفرص الرقمية الرئيسية 
املتاحة لنا والتحدايت الرئيسية اليت تعرتضنا. وقد ضم الفريق خرباء من آفاق خمتلفة، وَتقدَّم 
مبجموعة من التوصيات بشأن أمور من بينها كيف ميكن حتسني إدارة تطوير التكنولوجيا الرقمية 

عن طريق مناذج مفتوحة وبسيطة ومتعددة أصحاب املصلحة.
وهبذه الروح نفسها، ويف بيئة اليوم املتسمة بسرعة التغري، أرحب بتقرير االقتصاد 
الرقمي هذا الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، الذي جاء يف موعده املناسب 

متناوالً ابلبحث آاثر االقتصاد الرقمي، وخباصة يف البلدان النامية.
لقد وّلد التقدم الرقمي ثروة طائلة يف وقت قياسي، ولكن هذه الثروة ظلت مرتكزة 
حول جمموعة صغرية من األفراد والشركات والبلدان. ويف ظل السياسات واألنظمة الراهنة، من 
املرجح أن يستمر هذا املسار مسامِهاً مسامهة أكرب يف تزايد عدم املساواة. وعلينا أن نعمل على 
سد الفجوة الرقمية، حيث توجد أمام أكثر من نصف العامل فرص حمدودة أو منعدمة لالتصال 

ابإلنرتنت. والشمول أمر أساسي لبناء اقتصاد رقمي خيدم اجلميع.
وال مناص من أن تؤدي التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة الذكاء االصطناعي، إىل 
حتول كبري يف سوق العمل، ويشمل ذلك اختفاء فرص عمل يف بعض القطاعات، وهتيئة غريها 
يف قطاعات أخرى، وذلك على نطاق واسع. وسوف يتطلب االقتصاد الرقمي جمموعة من 
املهارات اجلديدة واملختلفة، وجيالً جديداً من سياسات احلماية االجتماعية، وعالقة جديدة 
بني العمل والرتفيه. وحنتاج إىل استثمار ضخم يف التعليم، يضرب جبذوره ال يف التعلُّم فحسب، 

ولكن أيضاً يف تعلُّم كيفية التعلُّم، ويف توفري فرص الوصول مدى احلياة إىل التعلُّم للجميع.
لقد استحدث االقتصاد الرقمي أيضاً خماطر جديدة، من انتهاكات األمن السيرباين 
إىل تيسري األنشطة االقتصادية غري املشروعة وطرح حتدايت بشأن مفاهيم اخلصوصية. وعلى 
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احلكومات واجملتمع املدين واألوساط األكادميية واألوساط العلمية وصناعة التكنولوجيا أن تعمل 
معاً على إجياد حلول جديدة.

إن يوماً ال مير علّي دون أن أرى السبل العديدة اليت ميكن أن حتقق هبا التكنولوجيا 
الرقمية تقدماً على طريق السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة للجميع. وهذا التقرير يقدم 
رؤى وحتليالت قّيمة، وأنصح به مجهوراً عاملياً عريضاً، وحنن نسعى معاً إىل ضمان عدم ختلف 

أحد عن ركب االقتصاد الرقمي السريع التطور.

أنطونيو غوترييس
األمني العام لألونكتاد

األمم املتحدة
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تمهيد
إن االنتشار السريع للتكنولوجيات الرقمية ُيــدث حتــوالً يف العديد من األنشطة 
االقتصادية واالجتماعية. بيد أن الفجوات الرقمية اآلخذة يف االتساع هتدد بزايدة ختلف البلدان 
النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، عن الركب. ومثة حاجة إىل اعتناق تكنولوجيات جديدة، 
وإقامة شراكات معززة، واالسرتشاد بقيادة فكرية أوعى من أجل إعادة حتديد اسرتاتيجيات 

التنمية الرقمية ومعامل العوملة املقبلة.
وتبحث النسخة األوىل من تقرير االقتصاد الرقمي - الذي كان يُعرف يف السابق 
ابسم تقرير اقتصاد املعلومات - آاثر االقتصاد الرقمي الناشئ على البلدان النامية من حيث 
استحداث القيمة واغتنامها. ويسلط التقرير الضوء على احملركني الرئيسيني الستحداث القيمة يف 
اجملال الرقمي - ومها البياانت الرقمية وإنشاء املنصات - ويبحث كيف ميكن االستعاضة عن 
االجتاهات الراهنة لرتكيز الثروة مبسارات تفضي إىل تبادل مكاسب الرقمنة بطريقة أكثر إنصافاً.

ال نزال نعيش األايم األوىل للعصر الرقمي، وما لدينا من أسئلة عن كيفية التصدي 
للتحدي الرقمي أكثر مما لدينا عنها من إجــاابت. وابلنظر إىل غياب اإلحصاءات واألدلــة 
املستمدة من التجربة يف هذا الشأن، فضالً عن سرعة وترية التغري التكنولوجي، يواجه صانعو 

القرارات هدفاً متحركاً وهم ياولون اعتماد سياسات سليمة فيما يتعلق ابالقتصاد الرقمي.
واألونكتاد ملتزم بدعم دوله األعضاء ابألدلة من أجل اختاذ قرارات مستنرية وهي 
تنظر يف اخليارات واملمارسات السياساتية املختلفة اهلادفة إىل االستفادة من االقتصاد الرقمي. 
وخبالف حبوثنا يف جمال االقتصاد الرقمي، يوفر فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة 
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي، واألسبوع السنوي للتجارة اإللكرتونية منتديني قّيمني للحوار 
املتعلق ابلسياسات. كما أننا نقدم املساعدة التقنية وبناء القدرات، ونسعى إىل جعل هذا 
الدعم أكثر شفافية وسهل املنال عن طريق مبادرة توفري التجارة اإللكرتونية للجميع ومنظماهتا 

الشريكة البالغ عددها 30 منظمة.
واألمل يدوين يف أن يستجيب هذا النهج الشمويل لرغبة الناس يف البلدان النامية 
للمشاركة يف العامل الرقمي اجلديد، ال بوصفهم جمرد مستخدمني ومستهلكني، ولكن أيضاً 
بوصفهم منتجني ومصدرين ومبتكرين، من أجل استحداث املزيد من القيمة واغتنامها، أثناء 

سريهم على درب التنمية املستدامة.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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شكر وتقدير
أُعد تقرير االقتصاد الرقمي لعام 2019 حتت اإلشراف العام لشاميكا ن. سريمياين، 
مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، بواسطة فريق يتألف من تروبيورن فريديريكسون وبيالر 
فوندير جيل، وكريستوفر جونز، ومارتيين  الفريق(، وسكارليت  فاجارنيس غراسيس )رئيسا 

جولسانت كيداين، ودايان كوركا، وتوماس فان غيِفن.
واستفاد التقرير من مسامهات موضوعية جوهرية قدمها كريستوفر فوسرت، ونيكوالس 
فريدريتشي، وابرمايندر جييت سينغ، ومايكل مينغ، ونيك سرنيِجك. وقدم مسامهات إضافية 
كٌل من أان أبراموفا، وجانني بــريغ، وإبــرو غوكس، ولوكونغا ليندوندا، وكريستوف سيِنمان، 

وأسرتيت سولستاروفا، وعطية واريث.
ووردت تعليقات قّيمة من خرباء حضروا اجتماعاً لتبادل األفكار يف أاير/مايو 2018، 
واجتماعاً الستعراض األقران يف شباط/فرباير 2019، ُعقد كالمها يف جنيف. وكان من بني 
اخلرباء جيم بينيت، وكارال بونينا، وسوايهوا تشينغ، وجواناثن دونري، وبول دونوهو، وهيالين 
غالبااي، ومايكل كندي، وإيسيا هنوم كريسنادي، وجيمس هو، وماسيمو ميلوين، واتو نغوين، 
ونِّنا نواكامنا، وديفيد سوتري، وجيوفاين فالنسيسي، وديزيريه فان ولسوم، وأنيدا يوابري. ووردت 
تعليقات ومسامهات إضافية يف مراحل خمتلفة من إعداد التقرير من جورغ ماير وهولغر مشيدت.

ويعرب األونكتاد عن تقديره الشديد للمسامهات اإلضافية اليت وردت من اللجنة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، والوكالة األملانية للتعاون الدويل. وابإلضافة إىل 
ذلك، َتكرم كل من املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة العمل الدولية، واالحتاد 

الدويل لالتصاالت إبطالعنا على بياانته، وهو ما يستحق أيضاً ابلغ التقدير.
ويعرب األونكتاد عن امتنانه للمكاتب اإلحصائية الوطنية على تبادهلا البياانت 
معه، وعلى ردود الدول األعضاء على استبيان األونكتاد السنوي املتعلق بقطاعات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واستخدام مؤسسات األعمال هلذه التكنولوجيا.
وأعدت الغالف واألشكال اإليضاحية األخرى ماغايل شتودر، وأعدت أعمال 
النشر املكتيب ماغايل شتودر واناتيل لوريو. وأعدت اناتليا ستيبانوفا الرسوم البيانية، وحرر برافيني 

هباال تقرير االقتصاد الرقمي لعام 2019.
وكل التقدير حلكومة أملانيا على ما قدمته من دعم مايل.
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عرض عام
يبحث تقرير االقتصاد الرقمي )الــذي كان يُعرف يف السابق ابسم تقرير اقتصاد 
املعلومات(، يف هذه السنة، النطاق املتاح أمام البلدان النامية الستحداث القيمة واغتنامها يف 
االقتصاد الرقمي. ويويل التقرير اهتماماً خاصاً للفرص الساحنة أمام هذه البلدان لكي تستفيد من 
االقتصاد املستند إىل البياانت ابعتبارها بلداانً منتجة ومبتكرة - فضالً عن القيود اليت تواجهها 

هذه البلدان - ال سيما فيما يتعلق ابلبياانت الرقمية واملنصات الرقمية.
والوقت مناسب لتناول هــذا املــوضــوع، حيث إنــه مل يتبق ســوى عقد من الزمان 
لتحقيق أهدف التنمية املستدامة. ولقد أدت االضطراابت الرقمية ابلفعل إىل استحداث ثروة 
طائلة يف وقت قياسي، ولكنها ثروة مركزة يف أيدي عدد صغري من البلدان والشركات واألفراد. 
ويف الوقت نفسه، تسببت الرقمنة يف ظهور حتدايت أساسية أمام مقرري السياسات يف البلدان 
على مستوايت التنمية كافة. ويتطلب تسخري إمكاانهتا للكثرة، ال للقلة وحدها، تفكرياً مبتكراً 
وجتربة للسياسات. كما يتطلب تعاوانً أكرب على الصعيد العاملي جتنباً التساع الفجوة يف الدخل.

توسع االقتصاد الرقمي تدفعه البيانات الرقمية ...

يواصل االقتصاد الرقمي تطوره بسرعة مذهلة، تدفعه القدرة على مجع واستخدام 
وحتليل كميات ضخمة من املعلومات اليت تستطيع اآللة قراءهتا )البياانت الرقمية( عن كل 
شيء تقريباً. وتنشأ هذه البياانت عن اآلاثر الرقمية اليت ختلفها األنشطة الشخصية واالجتماعية 
واملتعلقة ابألعمال التجارية اليت حتدث يف خمتلف املنصات الرقمية. فاحلركة على الشبكة العاملية 
لربوتوكول اإلنرتنت، وهي وسيلة من وسائل تدفق البياانت، منت من حنــو 100 غيغاابيت 
يومياً يف عام 1992 إىل أكثر من 000 45 غيغاابيت يف الثانية يف عام 2017 )الشكل(. 
ومع ذلك، مل يزل العامل بعُد يعيش األايم األوىل من االقتصاد املستند إىل البياانت؛ ومن املتوقع 
أن تصل احلركة على الشبكة العاملية إىل 700 150 غيغاابيت يف الثانية حبلول عام 2022، 

تغذيها أعداد متزايدة ملن سيتصلون ابإلنرتنت للمرة األوىل والتوسع يف إنرتنت األشياء.
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ويعتمد تطوير مجع البياانت واستخدامها، وآاثرمها على السياسات اعتماداً كبرياً على 
نوع البياانت املعنية: شخصية أم غري شخصية؛ خاصة أم عامة؛ ألغراض جتارية أم حكومية؛ 
مقدمة طوعاً أم متحصل عليها ابملراقبة أو االستنباط؛ حساسة أم غري حساسة. وقد تطورت 
"سلسلة ِقيمة بياانت" جديدة ابلكامل تتألف من الشركات اليت تدعم مجع البياانت، وإنتاج 
معلومات مستنرية من البياانت، وختزين البياانت، وحتليلها ومنذجتها. وينشأ استحداث القيمة 

مبجرد حتويل البياانت إىل ذكاء رقمي وأمولتها عن طريق االستخدام التجاري.

تطور حركة اإلنرتنت العاملية، سنوات خمتارة  الشكل  
)ابلغيغاابيت يف الثانية(

... والمنصات الرقمية

إن إنشاء املنصات هو احملرك الثاين. وقد ظهر يف العقد املاضي فيض من املنصات 
الرقمية يف أحناء شىت من العامل، استخدمت مناذج أعمال مستندة إىل البياانت، وأحدثت، يف 
أعقاب ظهورها، اضطراابً يف الصناعات القائمة. وتنعكس قوة املنصات يف أن سبعة من أكرب 
الشركات الثمانية يف العامل حبسب الرمسلة السوقية تستخدم مناذج أعمال قائمة على املنصات.

وتوفر املنصات الرقمية اآلليات الالزمة للجمع بني طائفة من األطراف ليتفاعلوا على 
اإلنرتنت. وميكن التمييز بني منصات املعامالت ومنصات االبتكار. أما منصات املعامالت، 
فهي أسواق ثنائية/متعددة اجلوانب متتلك هيكالً أساسياً على اإلنرتنت يدعم املبادالت بني 
عدد من األطراف املختلفة. وقد أصبحت منوذج أعمال رئيسياً للشركات الرقمية الكربى )مثل 
Amazon )أمازون(، وAlibaba )علي اباب(، وFacebook )فيسبوك(، وeBay )إيباي((، فضاًل 

2022
700  150 غيغاابيت

يف الثانية

2017
 000  46 غيغاابيت

يف الثانية
2007

 000  2 غيغاابيت
يف الثانية

2002
 100 غيغاابيت

يف الثانية
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عن الشركات اليت تدعم القطاعات املمكَّنة رقمياً )مثل Uber )أوبر(، أو Didi Chuxing )ديدي 
تشو شينغ(، أو Airbnb(. وأما منصات االبتكار، فهي هتيئ بيئات ملنتجي الشفرة املصدرية 
واحملتوى من أجل تطوير تطبيقات وبرجميات يف أشكال مثل نظُم التشغيل )أندرويد أو لينكس( 

.)MPEG أو معايري التكنولوجيا )مثل الفيديو بنسق
وتتمتع املؤسسات التجارية اليت ترتكز على املنصات مبيزة كبرية يف االقتصاد املستند 
إىل البياانت. وهــي، شأهنا يف ذلك شأن كل من اجلهات الوسيطة واهلياكل األساسية، يف 
موقف يسمح هلا بتسجيل واستخراج مجيع البياانت املتعلقة ابألعمال والتفاعالت اجلارية على 
اإلنرتنت بني املستخدمني واملنصة. ويرتبط منو املنصات الرقمية ارتباطاً مباشراً بقدرهتا على 
مجع البياانت الرقمية وحتليلها، ولكن مصاحلها وتصرفاهتا تتوقف كثرياً على كيفية أمولة تلك 

البياانت لتوليد اإليرادات.

تطوير االقتصاد الرقمي غير متكافئ إلى حد كبير من الناحية الجغرافية

سوف تكون للتطورات الرقمية آاثر تكاد تشمل مجيع أهداف التنمية املستدامة، 
وســوف تؤثر يف مجيع البلدان والقطاعات واجلهات صاحبة املصلحة. وتشوب العامل اليوم 
فجوة واسعة بني البلدان الناقصة التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة الرقمنة. فواحد من بني كل 
مخسة أشخاص، على سبيل املثال، يف أقل البلدان منواً يستخدم اإلنرتنت يف مقابل أربعة من 
بني كل مخسة أشخاص يف البلدان املتقدمة. وما هذا إال جانب واحد من جوانب الفجوة 
الرقمية. والفجوة أوسع كثرياً يف جماالت أخرى، مثل القدرات الالزمة لتسخري البياانت الرقمية 
والتكنولوجيات احلديثة. فأفريقيا وأمريكا الالتينية، على سبيل املثال، تستحوذان معاً على أقل 
من 5 يف املائة من مراكز البياانت املشرتكة يف موقع واحد. وإذا مل جير التصدي هلذه الفجوات، 
فإهنا ستؤدي إىل تفاقم التفاواتت يف الدخل. ولذا، ابت من الضروري النظر يف كيفية أتثر 
البلدان النامية هبذا التطور )أو هذه الثورة( من حيث استحداث القيمة واغتنامها، وما ينبغي 

عمله لتحسني الوضع الراهن.
وال تكشف اجلغرافيا االقتصادية لالقتصاد الرقمي عن فجوة تقليدية بني الشمال 
واجلنوب. إذ تقودها ابنتظام دولة متقدمة وأخرى انمية: الوالايت املتحدة والصني. فعلى سبيل 
املثال، يستحوذ هذان البلدان على 75 يف املائة من مجيع براءات االخرتاع املتعلقة بتكنولوجيات 
سالسل السجالت، و50 يف املائة من اإلنفاق العاملي على إنرتنت األشياء، وأكثر من 75 
يف املائة من السوق العاملية للحوسبة السحابية العامة. ولعل أكثر ما يثري الدهشة أهنا تستحوذ 
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على 90 يف املائة من قيمة الرمسلة السوقية ألكــرب 70 منصة رقمية يف العامل. وتبلغ حصة 
أورواب 4 يف املائة، وأفريقيا وأمريكا الالتينية معاً 1 يف املائة فقط. وتستأثر سبع "منصات 
 Tencentغوغل(، وفيسبوك، و( Googleوأمازون، و )أبل( Apple فائقة" - مايكروسوفت، تليها
)تِنسنت(، وعلي اباب - بثلثي القيمة السوقية اإلمجالية. وهكذا، فإن بقية العامل، وخباصة أفريقيا 
وأمريكا الالتينية، يقبع يف ذيل القائمة خلف الوالايت املتحدة والصني فيما يتعلق ابلعديد من 
التطورات التكنولوجية الرقمية. ويعرب بعض االحتكاكات التجارية الراهنة عن البحث عن اهليمنة 

العاملية يف جماالت التكنولوجيا احلديثة.

ما هي القيمة يف االقتصاد الرقمي؟

يهيئ التوسع يف االقتصاد الرقمي العديد من الفرص االقتصادية اجلديدة. وميكن 
استخدام البياانت الرقمية ألغراض إمنائية وحلل املشاكل اجملتمعية، مبا فيها تلك اليت تتعلق أبهداف 
التنمية املستدامة. وميكنها بذلك أن تساعد على حتسني النتائج االقتصادية واالجتماعية، وأن 
تصبح قوة حمركة لالبتكار ومنو اإلنتاجية. واملنصات تيسر املعامالت وإقامة شبكات التواصل، 
فضالً عن تبادل املعلومات. ومن منظور الشركات، ميكن لتحول مجيع القطاعات واألسواق عن 
طريق الرقمنة أن يعزز إنتاج سلع وخدمات على مستوى أعلى من اجلودة بتكاليف منخفضة. 
وعالوة على ذلك، فإن الرقمنة حُتْدث حتوالً يف سالسل القيمة بطرق خمتلفة، وتفتح قنوات 

جديدة إلضافة القيمة وإحداث تغيري هيكلي أوسع.
لكن النتائج اإلجيابية أبعد من أن تكون تلقائية. فكما أن الرقمنة متتاز إبمكانية 
دعم التنمية، فليس من املرجح أن يكون توزيع أي قيمة حمققة توزيعاً منصفاً. وحىت لو مل يشارك 
األفراد والشركات والبلدان يف االقتصاد الرقمي - أو لو مل يشاركوا فيه إال مشاركة جزئية - فقد 
يتأثرون، مع ذلك، أتثراً سلبياً غري مباشر. فالعمال الذين يتمتعون مبستوايت حمدودة من املهارات 
الرقمية سيجدون أنفسهم يف وضع ضعيف أمام أولئك اجملهزين جتهيزاً أفضل لالقتصاد الرقمي، 
وسوف تواجه الشركات احمللية القائمة منافسة عنيدة من الشركات احمللية واألجنبية املرقمنة، 
وسوف تُفقد وظائف خمتلفة يف نظري األمتتة. وسوف يتوقف التأثري الصايف على مستوى التنمية 
واالستعداد الرقمي للبلدان واجلهات صاحبة املصلحة التابعة هلا. وسوف يتوقف أيضاً على 

السياسات املعَتمدة واملنفَّذة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
وميكن النظر يف اآلاثر على استحداث القيمة واغتنامها من خــالل عــدة أبعاد 
اقتصادية )كاإلنتاجية، والقيمة املضافة، والعمالة، والدخل، والتجارة( لقطاعات خمتلفة )العمال، 
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واملشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، واملنصات، واحلكومات(، وملكوانت 
خمتلفة لالقتصاد الرقمي )رئيسية، وضيقة وواسعة من حيث النطاق(. ويعرض اجلدول الوارد 
أدانه موجزاً ابآلاثر اليت من احملتمل أن ترتتب على االقتصاد املستند إىل البياانت حبسب نوع 

اجلهة الفاعلة ويف أجزاء خمتلفة من االقتصاد الرقمي.

يصعب قياس القيمة يف االقتصاد الرقمي

إن قياس االقتصاد الرقمي، وما يتعلق به من استحداث القيمة واغتنامها، يصطدم 
بصعوابت مجة. أوالً، ال يوجد تعريف مقبول على نطاق واسع لالقتصاد الرقمي. واثنياً، ال توجد 
إحصاءات موثوق هبا بشأن مكوانته وأبعاده الرئيسية، ال سيما يف البلدان النامية. وابلرغم من 
أنه جيري حالياً تنفيذ عدة مبادرات لتحسني الوضع، فال تزال هذه املبادرات غري كافية، وهي 

تصارع من أجل اللحاق بركب االقتصاد الرقمي الذي يتطور بوترية سريعة.
وتبعاً للتعريف، تــرتاوح التقديرات املتعلقة حبجم االقتصاد الرقمي فيما بني 4,5 
و15,5 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجــايل العاملي. وفيما يتصل ابلقيمة املضافة يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت، تستحوذ الــوالايت املتحدة والصني معاً على ما يقرب 
من 40 يف املائة من اجملموع العاملي. بيد أن القطاع، كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل، هو 
أكرب القطاعات يف مقاطعة اتيوان الصينية، وأيرلندا، وماليزاي. وزادت العمالة العاملية يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 34 مليون عامل يف عــام 2010 إىل 39 مليوانً يف 
عام 2015، مع استحواذ اخلدمات احلاسوبية على احلصة الكربى )38 يف املائة(. وارتفعت 
حصة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمالة اإلمجالية على مدار الفرتة نفسها 

من 1,8 يف املائة إىل 2 يف املائة.
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ب 
اآلاثر احملتمل ترتبها على استحداث القيمة واغتنامها بفضل االقتصاد الرقمي اآلخذ يف التوسع، حبس

اجلدول 
مكوانته وجهاته الفاعلة

اجلهات الفاعلة 

اآلاثر على نطاق االقتصاد
مكون االقتصاد 

الرقمي
األفراد )كمستخدمني/
مستهلكني وعاملني( 

املؤسسات املتناهية الصغر 
والصغرية واملتوسطة احلجم

الشركات املتعددة 
اجلنسيات/املنصات الرقمية

احلكومات

القطاع الرقمي 
الرئيسي

ف جديدة لبناء اهلياكل 
وظائ

األساسية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وإنشائها.

ف جديدة يف قطاع 
وظائ

االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

وال سيما خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

مستوى أعلى من اإلدماج يف 
ظل الظروف املناسبة أو النتائج 

غري املباشرة/الروابط الداخلية.
زايدة املنافسة من مقدمي 

اخلدمات السحابية.

ص استثمار للشركات اليت 
فر

تستويف اشرتاطات رأس املال 
املرتفع واملتطلبات التكنولوجية 

واملهارية. 

اجتذاب االستثمارات.
إيرادات ضريبية من النشاط 

االقتصادي املستحدث.

زايدة النمو واإلنتاجية والقيمة 
املضافة.

ف.
استحداث الوظائ

االستثمار ونشر التكنولوجيات؛ 
ث والتطوير املرجح أن يكون 

البح
موقعه البلدان املرتفعة الدخل.

آاثر جتارية ممتزجة.

االقتصاد 
الرقمي

ف جديدة يف اخلدمات 
وظائ

الرقمية، وخباصة من أجل 
ص املتمتعني مبهارات 

األشخا
مرتفعة.

أشكال جديدة من العمل 
الرقمي، مبا يف ذلك ألقل 

ص مهارة.
األشخا

ص جديدة يف النظام 
فر

اإليكولوجي الرقمي.
زايدة املنافسة من الشركات 

الرقمية األجنبية.

زايدة اإلنتاجية بفضل مناذج 
األعمال املستندة إىل البياانت.

مستوى أعلى من التحكم 
يف سالسل القيمة ابستخدام 

مناذج أعمال قائمة على 
املنصات.

ص جديدة يف االقتصاد 
فر

التشاركي.

املزيد من اإليرادات 
الضريبية نتيجة لزايدة 

النشاط االقتصادي وإدماج 
مؤسسات األعمال يف 

القطاع الرمسي.
فقدان إيرادات اجلمارك 
ب رقمنة املنتجات.

بسب

زايدة النمو واإلنتاجية والقيمة 
املضافة.

ف.
استحداث/فقدان الوظائ

االستثمار.
ض 

جتميع الشركات الرقمية يف بع
املواقع.

آاثر جتارية ممتزجة.
تركز السوق.
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ب 
اآلاثر احملتمل ترتبها على استحداث القيمة واغتنامها بفضل االقتصاد الرقمي اآلخذ يف التوسع، حبس

اجلدول 
مكوانته وجهاته الفاعلة

اجلهات الفاعلة 

اآلاثر على نطاق االقتصاد
مكون االقتصاد 

الرقمي
األفراد )كمستخدمني/
مستهلكني وعاملني( 

املؤسسات املتناهية الصغر 
والصغرية واملتوسطة احلجم

الشركات املتعددة 
اجلنسيات/املنصات الرقمية

احلكومات

القطاع الرقمي 
الرئيسي

ف جديدة لبناء اهلياكل 
وظائ

األساسية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وإنشائها.

ف جديدة يف قطاع 
وظائ

االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

وال سيما خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

مستوى أعلى من اإلدماج يف 
ظل الظروف املناسبة أو النتائج 

غري املباشرة/الروابط الداخلية.
زايدة املنافسة من مقدمي 

اخلدمات السحابية.

ص استثمار للشركات اليت 
فر

تستويف اشرتاطات رأس املال 
املرتفع واملتطلبات التكنولوجية 

واملهارية. 

اجتذاب االستثمارات.
إيرادات ضريبية من النشاط 

االقتصادي املستحدث.

زايدة النمو واإلنتاجية والقيمة 
املضافة.

ف.
استحداث الوظائ

االستثمار ونشر التكنولوجيات؛ 
ث والتطوير املرجح أن يكون 

البح
موقعه البلدان املرتفعة الدخل.

آاثر جتارية ممتزجة.

االقتصاد 
الرقمي

ف جديدة يف اخلدمات 
وظائ

الرقمية، وخباصة من أجل 
ص املتمتعني مبهارات 

األشخا
مرتفعة.

أشكال جديدة من العمل 
الرقمي، مبا يف ذلك ألقل 

ص مهارة.
األشخا

ص جديدة يف النظام 
فر

اإليكولوجي الرقمي.
زايدة املنافسة من الشركات 

الرقمية األجنبية.

زايدة اإلنتاجية بفضل مناذج 
األعمال املستندة إىل البياانت.

مستوى أعلى من التحكم 
يف سالسل القيمة ابستخدام 

مناذج أعمال قائمة على 
املنصات.

ص جديدة يف االقتصاد 
فر

التشاركي.

املزيد من اإليرادات 
الضريبية نتيجة لزايدة 

النشاط االقتصادي وإدماج 
مؤسسات األعمال يف 

القطاع الرمسي.
فقدان إيرادات اجلمارك 
ب رقمنة املنتجات.

بسب

زايدة النمو واإلنتاجية والقيمة 
املضافة.

ف.
استحداث/فقدان الوظائ

االستثمار.
ض 

جتميع الشركات الرقمية يف بع
املواقع.

آاثر جتارية ممتزجة.
تركز السوق.

اجلهات الفاعلة 

اآلاثر على نطاق االقتصاد
مكون االقتصاد 

الرقمي
األفراد )كمستخدمني/
مستهلكني وعاملني( 

املؤسسات املتناهية الصغر 
والصغرية واملتوسطة احلجم

الشركات املتعددة 
اجلنسيات/املنصات الرقمية

احلكومات

االقتصاد 
املرقمن

ص عمل جديدة يف 
فر

ف تكنولوجيا املعلومات 
وظائ

واالتصاالت يف شىت 
الصناعات.

احلاجة إىل مهارات جديدة 
ب إعادة تصميم أدوار 

بسب
مرتفعة القيمة ابستخدام 

األدوات الرقمية.
ارتفاع كفاءة اخلدمات املتلقاة.
ص العمل أو حتوهلا 

فقدان فر
ب الرقمنة.

بسب
خطر ازدايد ظروف العمل 

سوءاً.
حتسني التوصيل الرقمي.

املزيد من اخليارات والراحة 
ص املنتجات وفقا 

وختصي
الحتياجات املستخدمني 

واملستهلكني.
ض أسعار االستهالك.

اخنفا

الوصول إىل األسواق القائم 
على املنصات.

ف املعامالت.
ض تكالي

اخنفا
ض" 

خطر "السباق إىل احلضي
يف األسواق يف مقابل 

القدرة على إجياد منتجات 
متخصصة.

ب األمتتة 
ص بسب

فقدان الفر
)مثل اللوجستيات والعمليات 

التجارية(.
أدوار جديدة يف تقدمي 

اخلدمات.
ص جتارية جديدة ملؤسسات 

فر
األعمال املرقمنة.

ظهور شركات منصات تعتمد 
مناذج مستندة إىل البياانت.

ب حمققة من الكفاءة 
مكاس

واإلنتاجية واجلودة.
ص ألمولة البياانت.

فر
زايدة امليزة التنافسية للمنصات 

الرقمية.
زايدة القوة السوقية والتحكم يف 

سلسلة قيمة البياانت.
قيادة الرقمنة يف قطاعات 

خمتلفة.

ارتفاع كفاءة اخلدمات من 
خالل احلكومة اإللكرتونية.
زايدة اإليرادات بفضل أمتتة 

اجلمارك.
أتثري غري واضح على 
اإليرادات الضريبية: 

زايدات من ارتفاع النشاط 
االقتصادي؛ وخسائر من 

اتباع املنصات الرقمية 
والشركات املتعددة 

اجلنسيات للممارسات 
الضريبية املثلى.

ص مستندة إىل البياانت 
فر

ف خمتلفة من 
لبلوغ أهدا

ف التنمية املستدامة.
أهدا

النمو من خالل رفع الكفاءة يف 
القطاعات وسالسل القيمة.

حتسن يف اإلنتاجية.
آاثر االبتكار.

احتمال تزاحم الشركات احمللية يف 
ب 

ت بسب
القطاعات اليت اضطرب

التكنولوجيا الرقمية.
ف 

األمتتة احملتملة يف الوظائ
ب مهارات منخفضة 

اليت تتطل
ومتوسطة.

اتساع التفاوت.
آاثر جتارية ممتزجة.

آاثر على التغري اهليكلي.



تقرير االقتصاد الرقمي لعام 2019

8

واخلدمات احلاسوبية، داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هي أكرب 
مكون، حيث تبلغ حصتها يف القيمة املضافة الكلية 40 يف املائة. والوالايت املتحدة هتيمن على 
الصناعة العاملية للخدمات احلاسوبية؛ وتكاد تكون حصتها من القيمة املضافة لتلك الصناعة 
مماثلة يف حجمها للمجموع اإلمجايل ألكرب االقتصادات التسعة التالية. وتستحوذ اهلند على 
أكرب حصة من بني البلدان النامية يف هذا السياق. وتشكل اخلدمات احلاسوبية، وهي القطاع 
الفرعي الوحيد الذي ينمو يف مجيع املناطق، واحداً من احملركات الرئيسية للعمالة يف القطاع. 
والقيمة املضافة يف تصنيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مركزة تركيزاً شديداً يف شرق آسيا 
)بقيادة الصني(، ومن املرجح أن يكون النطاق املتاح للمزيد من البلدان النامية الستخالص 

القيمة من هذا القطاع حمدوداً.
وقد منت الصادرات العاملية من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات 
اليت ميكن توصيلها إلكرتونياً، يف العقد املاضي، منواً أسرع من إمجايل صادرات اخلدمات، مما يعكس 
تزايد رقمنة االقتصاد العاملي. وبلغت صادرات اخلدمات القابلة للتسليم 2,9 من تريليوانت 
الدوالرات يف عام 2018، أي 50 يف املائة من صادرات اخلدمات العاملية. واستحوذت هذه 
اخلدمات يف أقل البلدان منواً على ما يُقدر بنسبة 16 يف املائة من جمموع صادرات اخلدمات، 

وتضاعفت ثالث مرات خالل الفرتة من 2005 إىل 2018.

للقوة المتزايدة للمنصات الرقمية آثار عالمية

تكتسي املنصات الرقمية أمهية متزايدة يف االقتصاد العاملي. فوفقاً للتقديرات، بلغت 
القيمة اإلمجالية لشركات املنصات اليت لديها رمسلة سوقية تتجاوز 100 مليون دوالر أكثر من 7 
تريليوانت دوالر يف عام 2017 - أي أعلى من عام 2015 بنسبة 67 يف املائة. وحقق بعض 
املنصات الرقمية العاملية مواقف سوقية قوية جداً يف مناطق معينة. فغوغل، على سبيل املثال، 
متتلك حنو 90 يف املائة من السوق يف جمال البحث على اإلنرتنت. وتستحوذ فيسبوك على 
ثلثي سوق وسائل التواصل االجتماعي العاملية، وهي أكرب منصة لوسائل التواصل االجتماعي 
يف أكثر من 90 يف املائة من اقتصادات العامل. وتستأثر أمازون حبصة تُقدر مبا يقرب من 40 
يف املائة من نشاط البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت يف العامل، وتستحوذ خدمات الويب التابعة 
ألمازون على حصة مماثلة من السوق العاملية خلدمات اهلياكل األساسية السحابية. ويف الصني، 
يوجد لدى WeChat )ويشات( )اليت متلكها شركة تِنسنت( أكثر من مليار مستخدم نشط، 
وتكاد ويشات تستحوذ مع وسيلتها للدفع Alipay )التابعة لعلي اباب( على كل السوق الصينية 
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للمدفوعات احملمولة. ويف الوقت نفسه، تشري التقديرات إىل أن علي اباب تستحوذ على ما يقرب 
من 60 يف املائة من سوق التجارة اإللكرتونية الصينية.

وتساعد عدة عوامل على شرح سرعة اعتالء هؤالء العمالقة الرقميني قمة اهليمنة. 
ويتصل أوهلا آباثر الشبكات )أي كلما زاد عدد املستخدمني على منصة ما، زادت قيمتها 
عند اجلميع(. أما اثنيها، فهو قدرة املنصات على استخالص البياانت والتحكم فيها وحتليلها. 
وكما هي احلال فيما يتعلق آباثر الشبكات، تعين زايدة عدد املستخدمني زايدة البياانت، وتعين 
زايدة البياانت زايدة القدرة على التغلب على املنافسني احملتملني واالستفادة من مزااي الرايدة. 
وأما اثلثها، فبمجرد أن تبدأ منصة ما يف جذب االنتباه وتقدمي خدمات متكاملة خمتلفة، يبدأ 

ارتفاع التكاليف اليت يتكبدها املستخدمون لالنتقال إىل مقدِّم بديل للخدمة.
وقد اختذت املنصات الرقمية العاملية خطوات لتدعيم مواقفها التنافسية، بوسائل 
منها االستحواذ على املنافسني احملتملني والتوسع يف املنتجات أو اخلدمات التكميلية. ومن 
بني عمليات التملُّك الكربى اليت أجرهتا شركات املنصات الرقمية استحواذ مايكروسوفت 
 Alphabet واتس آب(. واستثمرت( WhatsApp   وشراء فيسبوك ل ،)لنكد إن( LinkedIn على
)غوغل( ومايكروسوفت يف معدات االتصاالت ابستحواذ األوىل على موتوروال والثانية على 
نوكيا. وأجرت منصات كربى أيضاً عمليات متلُّك كبرية أخرى يف صناعة البيع ابلتجزئة، وصناعة 

الدعاية والتسويق، ويف العقارات غري السكنية.
وأييت من بني اخلطوات األخرى االستثماُر على حنو اسرتاتيجي يف البحث والتطوير 
وممارسة الضغوط يف دوائر صنع القرار احمللية والدولية. ويف الوقت نفسه، تُبحث أيضاً إمكانية 
إقامة شراكات اسرتاتيجية بني الشركات املتعددة اجلنسيات يف القطاعات التقليدية والشركات 
العاملية للمنصات الرقمية. فعلى سبيل املثال، أقامت شركة Walmart )ووملــارت( شراكة مع 
 Baidu مساعد غوغل(؛ وانضمت فورد ودميلر إىل( Google Assistant غوغل الستخدام برانمج
)ابيدو( يف منصتها Apollo )أبوللو(؛ وأعدت غوغل منصة Android Automotive )أندرويد 
للسيارات( مع فولفو وأودي؛ وأقامت جنرال إليكرتيك شراكة مع مايكروسوفت الستخدام 
خدمات Azure )أزور( احلاسوبية؛ وتتعاون Intel )إنتل( مع فيسبوك يف جمال تطوير رقاقة 

جديدة للذكاء االصطناعي.
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تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي هو العامل الرئيسي للنجاح

لقد أصبحت البياانت مورداً اقتصادايً جديداً الستحداث القيمة واغتنامها. وللتحكم 
يف البياانت أمهية اسرتاتيجية من أجل التمكُّن من حتويلها إىل ذكاء رقمي. وأتيت القدرة على 
مجع البياانت وختزينها وحتليلها وحتويلها يف كل سلسلة تقريباً من سالسل القيمة بقوة إضافية 
ومزااي تنافسية. وللبياانت الرقمية أمهية جوهرية يف مجيع التكنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، 
مثل حتليالت البياانت، والذكاء االصطناعي، وسلسلة السجالت، وإنرتنت األشياء، واحلوسبة 
السحابية، ومجيع اخلدمات القائمة على اإلنرتنت. وال غرابة إذن يف اعتماد مناذج األعمال 
اليت تركز على البياانت ال من املنصات الرقمية فحسب، ولكن أيضاً من الشركات الرائدة عرب 

قطاعات متنوعة، وذلك بصورة متزايدة.
وميكن أن تستفيد الشركات احمللية يف البلدان النامية من متكُّنها من استخدام اخلدمات 
اليت تتيحها املنصات العاملية. ويف بعض احلاالت، ميكن أيضاً أن تعطي املعارف احمللية )مثل 
عادات البحث، وظروف احلركة، والفوارق الثقافية الدقيقة( ميزة للمنصات الرقمية املتجذرة 
حملياً، فتتمكن من تقدمي خدمات مصممة خصيصاً الحتياجات املستخدمني احملليني. ومع 
ذلك، ونظراً لديناميات املنافسة املبينة أعاله، فإن منصات البلدان النامية اليت تسعى إىل توسيع 
نطاقها تواجه عامًة معركة ضارية. فهيمنة املنصات الرقمية العاملية، وحتكمها يف البياانت، فضاًل 
عن قدرهتا على استحداث ما يرتتب على ذلك من قيمة واغتنامه، تعمل يف الغالب على زايدة 

تركزها ومتاسكها بدالً من تقليص التفاواتت بني البلدان ويف داخلها.
وابلفعل، قد جتد بلدان عديدة نفسها، يف "سلسلة قيمة البياانت" العاملية، يف موقف 
اخلاضع، مع ترّكز القيمة والبياانت يف أيدي بضع منصات عاملية وشركات رائدة أخرى متعددة 
اجلنسيات. ومن احملتمل أن تصبح البلدان من مجيع مستوايت التنمية جمرد مقدمة للبياانت 
اخلام إىل تلك املنصات الرقمية بينما يتعني عليها أن تدفع للحصول على الذكاء الرقمي الذي 
ينتجه مالكو املنصات بفضل هذه البياانت. وسيتطلب كسر هذه احللقة املفرغة تفكرياً خارج 
الصندوق يهدف إىل إجياد صيغة بديلة لالقتصاد الرقمي تؤدي إىل نتائج أكثر توازانً وإىل توزيع 

أكثر عدالة للمكاسب احملققة من البياانت والذكاء الرقمي.
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ثمة حاجة إلى سياسات لكي ينجح االقتصاد الرقمي يف العمل لصالح 
الجميع، ال لصالح القلة وحدها

ليست التكنولوجيا قاطعة النتائج. فهي هتيئ فرصاً وتطرح حتدايت على حد سواء. 
واألمر مرتوك للحكومات، ابلتحاور عن كثب مع أصحاب املصلحة اآلخرين لتشكيل االقتصاد 
الرقمي بتحديد قواعد اللعبة. ويتطلب هذا بدوره إحساساً معقوالً بنوع املستقبل الرقمي الذي 
تبتغيه. ويتعني على مقرري السياسات أن يعتمدوا خيارات قادرة على املساعدة على عكس 
مسار االجتاهات الراهنة اليت تسري حنو توسيع نطاق التفاواتت واختالالت القوى النامجة عن 
االقتصاد الرقمي. وهذا حتد هائل سينطوي على تكييف السياسات والقوانني واألنظمة القائمة، 
و/أو اعتماد اجلديد منها يف جماالت كثرية. وابلنسبة ألغلبية البلدان، يظل االقتصاد الرقمي 
وتبعاته الطويلة األمد أرضاً وعرة، وال تواكب السياسات واألنظمة التحوالت الرقمية السريعة 
اليت حتدث يف االقتصادات واجملتمعات. وحىت يف البلدان املتقدمة، كانت النُهج اليت جرت 

جتربتها واختبارها قليلة.
ويتطلب تطور االقتصاد الرقمي تفكرياً اقتصادايً وحتليالت سياساتية غري تقليدية. 
وال بد من أن تضع االستجاابت السياساتية يف االعتبار تشوش احلدود الفاصلة بني القطاعات 
بسبب التحول إىل اخلدمات، فضالً عن زايدة صعوبة إنفاذ القوانني واألنظمة الوطنية فيما يتعلق 
ابلتجارة العابرة للحدود يف اخلدمات واملنتجات الرقمية. وينبغي هلا أيضاً أن تبحث املسارات 

اجلديدة الستحداث القيمة حملياً واغتنامها، ومواصلة التحويل اهليكلي عن طريق الرقمنة.
وبينما ميكن التصدي لبعض املسائل عن طريق السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية، 
سيتطلب الطابع العاملي لالقتصاد الرقمي املزيد من التحاور وبناء التوافقات ورسم السياسات 
على املستوى الدويل. وما لدينا يف هذه املرحلة من أسئلة أكثر مما لدينا من إجاابت حامسة 
بشأن كيفية تناول االقتصاد الرقمي. وابلنظر إىل ندرة اإلحصاءات واألدلة املستمدة من التجربة 
يف هذا الشأن، فضالً عن سرعة وترية التغري التكنولوجي، سيتعني إعادة تقييم االستنتاجات 

واالستجاابت السياساتية ابستمرار.

تعزيز االستعداد الستحداث القيمة واغتنامها

تؤدي السياسات الوطنية دوراً حيوايً يف حتضري البلدان الستحداث القيمة واغتنامها 
يف العصر الرقمي. وابلنظر إىل طابع الرقمنة املشرتك بني عــدة قطاعات، فمن املهم وجود 
استجابة من احلكومة أبكملها لصياغة سياسات هتدف إىل أتمني الفوائد والتصدي للتحدايت، 
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وتنفيذ هذه السياسات. وال يزال ضمان التوصيل الرقمي أبسعار يف املتناول، وهو أمر ضروري 
الستحداث القيمة واغتنامها يف االقتصاد الرقمي، حتدايً رئيسياً يف العديد من أقل البلدان منواً، 
وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، ويستلزم إيالءه العناية. وميكن اختاذ تقييمات األونكتاد 
السريعة ملدى االستعداد للتجارة اإللكرتونية، نقطة بداية مفيدة ألقل البلدان منواً وغريها من 
البلدان، ابلتعّرف على اجملــاالت اليت حتتاج إىل حتسني والتدخالت السياساتية اليت ميكنها 

املساعدة يف ختفيف االختناقات.
ويشكل إعطاء دفعة لتنظيم املشاريع يف القطاعات الرقمية واملستندة إىل الرقمنة 
عامالً رئيسياً الستحداث القيمة على الصعيد احمللي. ويواجه منظمو املشاريع الرقمية يف العديد 
من البلدان النامية حواجز خمتلفة أمام توسيع نطاق أنشطتهم. واملنافسون الرقميون العامليون 
يستحوذون أصالً على فئات املنتجات الرقمية األكثر قابلية لتوسيع النطاق. وكثرياً ما يتطلب 
تقدمي اخلدمات إىل األسواق احمللية ابلوسائل الرقمية إقامة عمليات رقمية - تناظرية ممتزجة، 
"بساطة أصوهلا املادية" أقل من بساطة االسرتاتيجيات اليت تستخدمها املنصات الرقمية يف 

االقتصادات األكثر تقدماً.
ويف أغلبية البلدان النامية، قد تكمن فرص السوق بصفة خاصة يف األسواق الرقمية 
احمللية و/أو اإلقليمية للسلع واخلدمات. وميكن أن تسعى السياسات إىل حتفيز جمموعات خمتلفة 
داخل منطقة ما على إنشاء قواعد معرفة تقنية تكميلية ومتعمقة. ولعل أكرب إمكانية تكمن يف 
املنتجات الرقمية اليت يصعب تكرارها يف أماكن أخرى، واليت يوجد هلا احتياج على الصعيد 
احمللي، واليت ميكن نقلها إىل موقع معني أو إعداد نسخة منها فيه بتكلفة منخفضة نسبياً. وميكن 
 )Hackathon - أن تقلل احلكومات تركيزها على مسابقات الربجمة احلاسوبية اجلماعية )هاكاثون
ومعسكرات التدريب )bootcamps( أو املشاريع الرفيعة املستوى )مثل اجملمعات التكنولوجية(، 
وأن تكثفه على تعزيز االستحداث الضمين للمعرفة بتنظيم املشاريع عن طريق برامج التوجيه، 

والتدريب املهين، والتلمذة الصناعية، والتدريب الداخلي.
وينبغي أيضاً أن تنظر احلكومات يف سبل متكني منظِّمات املشاريع يف هذا اجملال. 
وميكن أن يساعدهن التوجيه وإقامة شبكات التواصل وتعريضهن للنماذج املثالية على التغلب 
النساء على بدء  قــدرة  تقيد  الــيت قد  الثقافية املرتسخة  أو املعايري  التحيزات اجلنسانية  على 
مشاريعهن يف جمال التجارة اإللكرتونية وجمال التكنولوجيا املستندة إىل البياانت، أو استمرارهن 

يف هذه املشاريع بثقة.



ضتع ضرع

13

ويتطلب أتمني احلصول على القيمة من االقتصاد الرقمي ال جمرد قطاع رقمي أقوى، 
وإمنا أيضاً جهوداً أوسع لتمكني مؤسسات األعمال يف مجيع القطاعات من االستفادة من 
التكنولوجيات الرقمية. ويتصل هذا على األخص، يف العديد من أقل البلدان منواً على سبيل املثال، 
ابلزراعة والسياحة. وحتقق عامًة الشركات اليت تستثمر يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
إنتاجية أكرب وتكون أقدر على املنافسة وحتقيق األرابح. بيد أن العديد من مالكي املؤسسات 
التجارية الصغرية يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منواً، يفتقرون إىل القدرات واملهارات 
والوعي لالستفادة من التوصيل الرقمي يف عملياهتم التجارية. ومن سبل التصدي لذلك إدماج 
تطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناهج العامة للتدريب على إدارة األعمال. 
وينبغي أيضاً أن تنظر احلكومات يف التعاون مع القطاع اخلاص لتقدمي املزيد من التدريب إىل 
املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم بشأن كيفية االستفادة من املنصات الرقمية.

سياسات تسخير البيانات الرقمية

تكون البلدان اليت لديها قدرات حمدودة على حتويل البياانت الرقمية إىل ذكاء رقمي 
وفرص جتارية يف موقف ضعيف بوضوح عندما يتعلق األمر ابستحداث القيمة. وللحيلولة دون 
زايدة االعتماد على الغري يف االقتصاد العاملي املستند إىل البياانت، ينبغي أن تسعى اسرتاتيجيات 
التنمية الوطنية إىل الرتويج للتحديث الرقمي )إضافة القيمة( يف سالسل القيمة، وتعزيز القدرات 
احمللية ل   "حتسني نوعية" البياانت. وقد يتطلب هذا سياسات وطنية لتحسني إمكانية اغتنام 
الفرص والتصدي للمخاطر والتحدايت املرتبطة ابلتوسع يف البياانت الرقمية. وتتضمن القضااي 
الرئيسية املتعلقة ابلسياسات كيف ميكن ختصيص ملكية البياانت والتحكم فيها؛ وكيف ميكن 
بناء ثقة املستهلك ومحاية خصوصية البياانت، وكيف ميكن تنظيم تدفقات البياانت عرب احلدود، 

وكيف ميكن بناء املهارات والقدرات ذات الصلة لتسخري البياانت الرقمية ألغراض التنمية.
وقد طُرحت مقرتحات متنوعة لضمان تبادل املكاسب االقتصادية املتأتية من البياانت 
الرقمية تبادالً أكثر إنصافاً. فالبعض يركز على تقدمي أجور لألفراد الذين يتبادلون البياانت مع 
املنصات عن طريق أسواق البياانت الشخصية أو عرب صناديق البياانت االستئمانية. والبعض 
اآلخر يدعو إىل اختاذ ملكية البياانت اجلماعية وصناديق البياانت الرقمية أساساً ل   "تراث مشرتك 
جديد للبياانت الرقمية". وسيكون من الضروري اختبار هذين اخليارين وغريمها من خيارات، 

وتقدير جدواها ومزااي وعيوب كل منها.
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وتتطلب خصوصية البياانت وأمن البياانت عناية خاصة. وتوجد ترتيبات أمنية خمتلفة 
مهمة حلماية األعمال املتعمدة لسوء استخدام البياانت. ومثة حاجة إىل قوانني وأنظمة ملواجهة 
سرقة البياانت الشخصية، ووضع قواعد ملاهية البياانت الشخصية اليت ميكن مجعها أو استخدامها 
أو حتويلها أو حذفها، وكيفية القيام بذلك، وضمان حتقيق مناذج األعمال املستندة إىل البياانت 
ملكاسب جينيها اجملتمع ككل. والالئحة العامة حلماية البياانت اليت وضعها االحتاد األورويب واليت 
بدأ العمل هبا يف أاير/مايو 2018 هي أمشل هنج جتاه محاية البياانت، ترتتب عليه آاثر عاملية.

العصر الرقمي يتطلب تحديثاً لسياسات المنافسة وفرض الضرائب

نظراً لآلاثر الشبكية وامليل إىل تركيز األســواق يف االقتصاد الرقمي، سوف يتعني 
أن تؤدي سياسة املنافسة دوراً أهم يف سياق استحداث القيمة واغتنامها. ويتعني تعديل األطر 
القائمة لتوفري أسواق تنافسية وحرة يف العصر الرقمي. ويستند النهج السائد حالياً يف لوائح 
مكافحة االحتكار إىل قياس الضرر الواقع على املستهلكني يف شكل أسعار مرتفعة. وينبغي 
توسيعه ليشمل النظر، على سبيل املثال، يف خصوصية املستهلك، ومحاية البياانت الشخصية، 
واختيار املستهلك، وهيكل السوق، وتكاليف تغيري مقدمي اخلدمات، واآلاثر النامجة عن 
جتميد املعامالت. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع سياسة مناسبة للمنافسة وإنفاذها داخل 

اإلطار اإلقليمي أو العاملي.
وتوجد وسائل خمتلفة إلنفاذ قانون املنافسة حىت يكون أكثر فعالية جتاه العناصر 
الفاعلة الرقمية املهيمنة، وذلك مثالً عن طريق توخي العناية يف حتديد السوق ذات الصلة، وتقييم 
سوء االستخدام احملتمل للقوة السوقية، وحتديث األدوات املستخدمة يف عمليات استعراض 
اإلدماج. وبقدر ما تتسىن مقارنة اخلدمات املقدمة مع املنافع العامة، ينبغي اعتبار وضع اللوائح 
أداة لضمان الوصول املفتوح والعادل أمام مجيع املؤسسات التجارية. وأايً كان اخليار املعتمد، 
يتعني على البلدان النامية أن تعزز قدرهتا على إنفاذ سياسات املنافسة اخلاصة هبــا. ولعل 
اجلهود املبذولة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي أكثر فعالية يف التصدي للممارسات التعسفية 
وعمليات استعراض اإلدماج، ويف كفالة فتح املنصات املهيمنة أمام الشركات احمللية واإلقليمية 

يف ظل أحكام وشروط عادلة.
ويشكل فرض الضرائب شاغالً رئيسياً آخر الغتنام القيمة. وتعيد البلدان التفكري 
يف كيفية توزيع احلقوق الضريبية ملنع احتماالت فرض ضرائب غري كافية على املنصات الرقمية 
الرئيسية يف االقتصاد الرقمي السريع التطور. وقد الحظ املراقبون وجود عدم توافق بني األماكن 
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اليت تُفرض فيها حالياً الضرائب على األرابح، واألماكن اليت ُتستحدث فيها القيمة وكيفية 
استحداثها. وملا كانت البلدان النامية بصفة رئيسية أسواقاً للمنصات الرقمية العاملية، وكان 
مستخدموها يسامهون بقوة يف توليد القيمة واألرابح، فينبغي أن تتمتع السلطات يف هذه 
البلدان ابحلق يف فرض الضرائب على هذه املنصات. وجيري حالياً، حتت رعاية منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، استعراض خيارات خمتلفة هبدف التوصل إىل حّل توافقي بنهاية 
عام 2020. ومع تطور املشهد الضرييب يف السنوات املقبلة، من الضروري ضمان مشاركة البلدان 
النامية مشاركة أوسع وأمشل يف املناقشات الدولية املتعلقة بفرض الضرائب على االقتصاد الرقمي، 
مبا يف ذلك تعزيز جلنة اخلرباء املعنية ابلتعاون الدويل يف املسائل الضريبية التابعة لألمم املتحدة.

االعتراف بالحاجة إلى السرعة والمرونة والدعم الدولي

إذا مل تُعاجل الفجوة الواسعة بني البلدان الناقصة التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة 
الرقمنة، فإهنا ستتسع أكثر وستتفاقم التفاواتت القائمة. ويشري كل من الفجوات الرقمية، 
واالختالفات يف مدى االستعداد، وشدة تركز القوة السوقية يف االقتصاد الرقمي إىل احلاجة 
إىل سياسات وأنظمة جديدة تساعد على إجياد توزيع أكثر عدالً للمكاسب املتأتية من عملية 

التحويل الرقمي اجلارية. ولن يكون ذلك هيناً.
فتأثري الرقمنة يف البلدان خيتلف ابختالف الوسائل، وحتتاج فرادى احلكومات إىل حيز 
سياسايت لتنظيم االقتصاد الرقمي بغية الوفاء أبهداف مشروعة خمتلفة تتعلق ابلسياسة العامة. 
وتناول البياانت الرقمية وتنظيمها عمليتان معقداتن، حيث إهنما متسان حقوق اإلنسان، والتجارة، 
واستحداث القيمة االقتصادية واغتنامها، وإنفاذ القوانني، واألمن القومي. ومن الصعب صياغة 
سياسات تراعي هذه األبعاد املتنوعة، ولكنها رغم ذلك ضرورية. وعالوة على ذلك، ستتطلب 
كفالة التوزيع الفعال للمكاسب، فضالً عن التكيف مع االضطراابت الرقمية، املزيد من تدابري 

احلماية االجتماعية واجلهود الرامية إىل إعادة تدريب العمال على املهارات.
ويف الوقت نفسه، قد يتسىن التصدي لعدة حتدايت سياساتية بفعالية أكرب على 
الصعيد اإلقليمي أو الدويل. وينطبق ذلك، على سبيل املثال، على محاية البياانت وأمن البياانت، 
وتدفقات البياانت عرب احلدود، واملنافسة، وفرض الضرائب، والتجارة. ويتطلب العثور على 
احللول املناسبة تعاوانً دولياً أكرب وحــواراً أقوى بشأن السياسات، مع إشــراك البلدان النامية 
إشراكاً اتماً. وسيتعني على أي توافق يف اآلراء أن يتضمن جوانب مرونة مهمة لتمكني مجيع 

البلدان من املشاركة.
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ونظراً لتعقد املسائل املطروحة وحداثتها، ووترية التغري التكنولوجي السريعة دائماً، 
ستكون جتربة السياسات ضرورية لتقييم مزااي اخليارات املختلفة وعيوهبا. وميكن أن يكون استخدام 
اآلليات التنظيمية املأمونة الختبار السياسات هو اخلطوة األوىل قبل التحرك حنو احللول الوطنية 

أو اإلقليمية أو العاملية ابلكامل.
وسيتعني على أوساط التنمية استكشاف سبل أكثر مشوالً لدعم البلدان املتخلفة 
عن ركب االقتصاد الرقمي. ولضمان مسامهة التحول الرقمي يف حتقيق نتائج أكثر مشوالً، ينبغي 
للجهود الوطنية املبذولة يف البلدان النامية أن يكملها املزيد من الدعم الدويل. وشركاء التنمية 
يف حاجة ماسة إىل إدماج البعد الرقمي يف سياساهتم واسرتاتيجياهتم املتعلقة بتقدمي املعونة. 
وينبغي أن هتدف املساعدة إىل تقليص الفجوات الرقمية، وتعزيز البيئة التمكينية الستحداث 
القيمة، وبناء القدرات يف القطاعني اخلاص والعام، وتعزيز الثقة بدعم اعتماد قوانني ولوائح 
متصلة ابملوضوع وإنفاذها هبدف الرتويج الستحداث القيمة واغتنامها يف االقتصاد الرقمي 

املستند إىل البياانت.
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