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مقدمة
 -١عقدددت الدددورة الةانيددة لجتمدداع اخل دءاء املتعدددد السددنوات بش د تعزيددز البيئددة القت ددصادية
املواتيد ددة علد ددو تيد ددع املسد ددتوايت لد دددعم التنميد ددة الشد دداملة واملسد ددتدامة ،وتعزيد ددز التكامد ددل والتعد دداو
القتصاديني يف قصر األمم يف جنيف يومي  ١٩و ٢٠آذار/مارس  ،٢٠١٨وفق ا لالختصاصات
ال ددق أقرجم ددا تل ددس التن ددارة والتنمي ددة يف دورت ددة الس ددتةنائية احلادي ددة والةال ددني املعق ددودة يف نيس ددا /
أبريل .)TD/B(S-XXXI)/2( ٢٠١7

أوالا -متجز مقدم من الرئيس
ألف -اجللنة العامة االفتتاحية
 -٢أجرى مدير شعبة العوملة واسرتاتينيات التنمية يف األونكتاد يف كلمتة الفتتاحيدة مقارندة
بددني احلالددة القتصددادية العامليددة اليددوم الددق تتسددم بعوملددة مفر ددة وبددني احلالددة الددق كان د سددائدة يف
العشرينات عندما كا التقشف جمو النظام الفرتاضي لسياسات القتصاد الكلي .وخدالل جمداتني
الفرتت ددني ،أت ددغت شد دوالل إراء التن ددارة والتح ددول اهليكل ددي ،ول س دديما فيم ددا يتعل ددق ابلرك ددود امل ددزمن
والبطالددة التكنولوجيددة و دي دددات احلددروب التناري ددة الددق تل ددورت يف األفددق .ويف كلت ددا الفرتتددني ك ددا
تسارع التغغ التكنولوجي جمو أيض ا مسة من السمات اهلامة.
 -3وقددال مدددير الشددعبة إ ميةدداا جمافددا ( ،)١٩4٨الددمي مددر عليددة ا  7٠عام د ا ،قدددم
منوذج ا من أجدل إرسداء "اقتصداد عداملي أكةدر تدوار ا وتوسدع ا" عدن ريدق اجلمدع بدني رايدة اقنفداا
احمللي ،واألسواا املفتوحدة ،وانتشدار التنميدة الصدناعية والتددفقات الرأمساليدة الطويلدة األجدل وتعزيدز
حقددوا العمددال .وعل دو الددرلم مددن أ امليةدداا مل يدددخل مطلق دا حيددز النفدداذ ،مكددن مالحظددة ددغ
يف اجلهددود املبمولددة يف ظددل التفدداا العددام بشد التعريفددات اجلمركيددة والتنددارة ،خلفد التعريفددات
ويف أوجددة املرونددة والضددما ت الددق أصددبح جددزءا مددن توافددق ا راء املتعدددد األ درار بعددد احلددرب
العاملية الةانية.
 -4وذكدر مدددير الشددعبة يف معددرحمل تقدد حملددة عددن مددماجمب السياسدة القتصددادية الددق رمسد
علو مر السنني ،أنة سيكو من اخلط الرتكيز علو حتديد العامدل الدمي يشدكل املصددر الرئيسدي
للخلل ،التنارة أو التكنولوجيا .ومن األساسي عوضا عن ذلك ،أ تتبحث يف سياا عامل مفرط
يف العوملة ،كيفية تفاعل التغيغات لغ اهلامشية الق رأت علو أمناط التنارة أو التكنولوجيدا مدع
دينامي ددات اقتص ددادية كلي ددة ومالي ددة يف الع ددامل احلقيق ددي ،وكيفي ددة إظه ددار ذل ددك يف العم ددل السياس ددي
والسياسات علو املستويني الو ين والدويل.
 -٥وقال عندما عرحمل الو يقة  TD/B/C.I/MEM.8/5املعنوندة "تكييدف السياسدات الصدناعية
مددع عددامل رقمددي حتقيقدا للتنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي" ،إ الةددورة الرقميددة قددد أسددفرت عددن
نوعني من التكنولوجيات املتداخلة الرئيسية ومها (أ) الروبواتت و(ب) البيا ت الضخمة وإنرتن
األشياء ،والطباعة الةال ية األبعاد.
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 -٦وعلو الرلم من أ جمناك منظورات متباينة بش آاثر التكنولوجيات الرقميدة اجلديددة علدو
التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي ،فمددن الواضد أ يكددو هلددا عواقددب لددة وآاثر علددو مسددتوى
التوريددع ،وسددور تقتضددي اسددتنابة سياسدداتية واقعيددة ومتوارنددة .وعلددو النحددو ال دوارد يف تقريددر التنددارة
والتنمية لعام  ،)١(٢٠١7ينبغي أ تكو جمم الستنابة جزءا من "صدفقة جديددة" عامليدة تتضدمن
عناصددر اقنعدداو والتنظدديم وإعددادة التوريددع .وكاند السياسددة الصددناعية دائمدا تتعلددق بتعبئددة املدوارد الددق
ل تسددتخدم اسددتخدام ا كددامالا ،ورايدة النتاجيددة وبندداء الددروابل بددني الشددركات واألنشددطة والقطاعددات
يف حماولة لتنويع القتصاد .وتتعلق أيض ا إبدارة الريع بطرا مكدن ا حتقدق أجمدداف ا عامدة أوسدع نطاقد ا
بدلا مدن تعزيدز املصداخل اخلاصدة الضديقة املنتظدرة مدن تنفيدم السياسدات الصدناعية .وحتتداىل البلددا إ
حيز سياسايت وبيئة دولية داعمة لالضطالع هبم السياسات الصناعية.
-7

وأشار الرئيس إ أ اهلدر الرئيسي لالجتماع جمو فهم غ الرقمنة علو البلدا النامية.

ابء -تكيي د ددف النياس د ددا الص د ددناعية م د ددع ع د دداع رقمد د د
والتحتل اهليكل

قيقد د دا للتنتي د ددع االقتص د ددا

(البند  3من جدول األعمال)

التكنتلتجيا الرقمية ،والتنتيع االقتصا

والتحتل اهليكل

 -٨خددالل اجللس ددة األو ل ددغ الرمسي ددة ،ق ددر اخل دءاء كي ددف ي د ر اس ددتخدام التكنولوجي ددات
الرقمية اجلديدة علدو التنويدع القتصدادي والتحدول اهليكلدي ،بطدرا ،منهدا حتويدل احلددود التقليديدة
الفاصلة بني فرادى القطاعات الصناعية وبني قطاع الصناعة واخلدمات.
 -٩وذكر املتكلم الرئيسي ،وجمو وريدر الصدناعة والتندارة يف سدري لنكدا ،أ الرقمندة أاتحد
فرصد ا جديددة للبلددا الناميدة ،لكدن جمدم البلددا حتتداىل إ تطدوير قددرا ا يف اادال الرقمدي لكددي
حتصل علو الفوائد الناتدة عنهدا .فدالفنوة الرقميدة آخدمة يف التسداع ،ومل تعدد تعتمدد علدو البنيدة
التحتي ددة لتكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت وح دددجما يف س ددد تل ددك الفن ددوة .وت دددعو احلاج ددة إ
إنشدداء جمياكددل أساسددية رقميددة مددن ش د ا أ مت ّكددن البلدددا مددن إجنددار مزيددد مددن السددلع واخلدددمات
املتط ددورة .وع ددالوة عل ددو ذل ددك ،تعم ددل الرقمن ددة عل ددو م ددس احل دددود ب ددني إنت دداىل الس ددلع وإنت دداىل
اخلدمات ،مما ي ر علو القدرة التنافسية التنارية للبلدا .
 -١٠وق ددال امل ددتكلم الرئيس ددي إ س ددري لنك ددا تب ددمل جه ددودا كب ددغة م ددن أج ددل بن دداء جمياكله ددا
األساسد ددية الرقميد ددة ،وتطد ددوير املهد ددارات الرقميد ددة ،وحتد ددديث احلكومد ددة وتقد ددد اخلد دددمات وتسد ددخغ
تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت أللد دراحمل التنمي ددة القتص ددادية والجتماعي ددة ،كم ددا أ ددا ت ددءر
سري لنكا بوصفها املقصد يف تال تكنولوجيا املعلومات والتصدالت .وتقدود وكالدة تكنولوجيدا
املعلومات والتصالت اململوكدة للدولدة جمدم املبدادرات ،اسدتنادا إ السدرتاتينية املبيندة يف مبدادرة
سددري لنكددا اقلكرتونيددة الددق تت د لف مددن ةسددة حمدداور .وعددالوة علددو ذلددك ،كان د سددري لنكددا
عضوا يف فريق أصدقاء التنارة اقلكرتونية من أجل التنمية يف منظمة التندارة العامليدة .ويف املد متر
ال ددوراري احل ددادي عش ددر للمنظم ددة ،ق ددررت س ددري لنك ددا مواص ددلة ب ددر مج العم ددل املتعل ددق ابلتن ددارة
__________
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األونكتداد ،٢٠١7 ،تقريدر التنددارة والتنميدة :٢٠١7 ،مددا بعدد التقشدف  -حنددو صدفقة عامليددة جديددة (منشددورات
األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،E.17.II.D.5نيويورك وجنيف).
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اقلكرتونيددة اسددتنادا إ الوليددة احلاليددة .وجمددما تددال يتطلددب دررت مناقشددة بشد القواعددد والقدوانني
الددق قددد تصددب قابلددة لانفدداذ إذا أصددبح التنددارة اقلكرتونيددة جددزءا مددن املفاوضددات اجلاريددة يف
منظمة التنارة العاملية .وكا من الضروري للبلدا النامية ،ول سيما أقدل البلددا مندوا ،أ حتداف
علو احليز السياسايت واملرونة .بيد أ نطاا املناقشة جيب أ يتعدى تال التنارة اقلكرتونية.
 -١١ومن املهم معرفة العواقب الق ستنش عن فرحمل وقف دائم لعمليات اقرسال اقلكرتوين
وحتديددد م ددا إذا ك ددا ينبغ ددي أ تك ددو التن ددارة الرقميددة خاض ددعة لالتف دداا الع ددام بش د التعريف ددات
اجلمركي ددة والتن ددارة أو التف دداا الع ددام بش د التن ددارة يف اخل دددمات ،وم ددا إذا ك دا ينبغ ددي تص ددنيف
املنتن ددات املقدمد ددة إلكرتوني د د ا يف فئد ددة السد ددلع أو اخلد دددمات ،أو يف الفئتد ددني مع د د ا ،وبيد ددا العناصد ددر
املشمولة بنطاا عمليات اقرسال اقلكرتوين.
 -١٢ووصددف احملدداور األول التسددارع اهلائددل يف وتددغة التغ دغات التكنولوجيددة والرقمنددة يف تيددع
ت د ددالت القتص د دداد ،األم د ددر ال د ددمي ك د ددا ل د ددة آاثر أك د ددء م د ددن آاثر الة د ددورات الص د ددناعية الس د ددابقة.
وفيمددا يتعلددق بت غا مددا علددو التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي ،سددتتارت الفددر بفضددل تعزيددز
إمكانية التصال والتمكني البشري مدن حيدة ،وسدتطررت التحددايت املرتبطدة إبلغداء الوظدائف مدن
حية أخرى .وقدد ل يعدوحمل خلدق فدر العمدل عدن الوظدائف وريدا يد دي إ اافداحمل األجدور.
وحيدد ابع التغغات التكنولوجية ا اثر التوريعية الق عادة ما تكدو لدغ حمايددة بدل تفضدل رأس
املال علو العمل واليد العاملة املاجمرة علو اليد العاملة لغ املاجمرة ،والبلدا املتقدمدة علدو البلددا
النامية .و قر احملاور األول تلف جوانب القدرات واهلياكل األساسية الرقمية الالرمة ،موضحا
كيفيددة حتديددد تلددف الفئددات واملسددتوايت مددن املهددارات والكفدداءات .ومددن املهددم تطددوير املهددارات
الرقميددة للنميددع ،وجمددو مددا مكددن حتقيقددة ،مددن بددني أمددور أخددرى ،ابسددتخدام املنصددات اقلكرتونيددة
للتعليم والتعلم وضما الوصول املفتورت إ املصنفات العلمية .ومن الضروري أيضدا تدوافر التوجيدة
والدددعم علددو املسددتويني السياسددايت والتنظيمددي ،فضدالا عددن بددمل اجلهددود التعاونيددة علددو الصددعيدين
الو ين والدويل.
 -١3وحبددث احملدداور الةدداين عدددم التكدداف يف اعتمدداد روبددواتت لتحسددني فهددم ا اثر السياسدداتية
للتش ددغيل ا يل الرقم ددي .وأش ددار إ أن ددة وفقد د ا للتق ددديرات ،مك ددن أ تك ددو اخلس ددائر احملتمل ددة يف
الوظددائف املرتبط ددة ابلتش ددغيل ا يل أعلددو يف البل دددا النامي ددة بس ددبب ارتفدداع نس ددبة امله ددام الروتيني ددة
املتكررة .ومع ذلك ،فإ اسدتخدام الروبدواتت ل يدزال يرتكدز بدرجدة كبدغة يف البلددا املتقدمدة ويف
الصددني .ويرجددع جمددما السددتخدام بشددكل أساسددي إ معددايغ اجلدددوى القتصددادية أكةددر منددة إ
اجلدددوى التكنولوجيددة الددق تدرتبل بسددمات تكنولوجيددة حمددددة لددبع عمليددات اقنتدداىل الددق أمهلتهددا
دراسددات عديدددة ،مةددل عدددم قدددرة الروبددواتت علددو معاجلددة ائفددة واسددعة مددن األقمشددة يف قطدداع
املالبس .ويدرى احملداور الةداين أ اسدتمرار وجدود فدوارا كبدغة يف تكداليف اليدد العاملدة بدني البلددا
املتقدمددة والبلدددا الناميددة سدديعين أ فوائددد التكلفددة الناشددئة عددن النقددل إ اخلددارىل ،أي عمليددة نقددل
بع األنشطة الكةيفة العمالة من البلدا املتقدمة إ البلدا النامية الق لوحظ بشكل واسع
علددو مدددى العقددود الةال ددة املاضددية ،تفددوا كة دغا تلددك الفوائددد الناتددة عددن إعددادة تددو ني األنشددطة
وجمي الظاجمرة األحدث عهددا قعدادة األنشدطة الدق كاند سدابقا يف اخلدارىل ا البلددا املتقدمدة.
وفيمدا صدا البلددا الناميددة ،فدإ خطدر فقددا الوظددائف علدو أسداس التشدغيل ا يل مل يكددن يت
من التشغيل ا يل القائم علو الروبواتت يف تلك البلدا  .بدل إ اخلطدر أكدء يف البلددا املتقدمدة
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أو يف البلددا الناميددة القريبددة جغرافيدا مددن البلدددا املتقدمدة ،حيددث مكددن مالحظددة بعد عمليددات
إعادة تو ني األنشطة .ولدئن كاند عمليدات إعدادة التدو ني تدرتبل أساسد ا إبعدادة تدو ني أنشدطة
اقنتاىل ،فإ جمم األنشطة أصبح آلية تضطلع هبدا الروبدواتت ا  ،ولدملك مل تفد إ رايدة
العمالة يف البلدا املتقدمة.
 -١4وعلو مستوى الصناعة ،ل تزال ا اثر املرتتبة علو التشغيل ا يل يف العمالة لدغ م كددة
وسددتتوقف علددو آاثر كةددغة تعويضددية علددو نطدداا املهددام واملشدداريع والصددناعة والقتصدداد .وينبغددي
أيضدا حبددث ددغ الروبددواتت يف قطدداع ئددارة التنزئددة .ومددن الناحيددة التارصيددة ،كاند آاثر التشددغيل
ا يل علو التوظيف العام إجيابية عموم ا.
 -١٥وقددال احملدداور الةالددث فيمددا صددا البلدددا الناميددة ،إ الرقمنددة سددتفت فرصدا واسددعة لكنهددا
س ددتنطوي عل ددو ددا ر .وتتزاي ددد بس ددرعة مبيع ددات التن ددارة اقلكرتوني ددة ،وحرك ددة اقنرتند د العاملي ددة
والتنارة اقلكرتونية بدني شدركة ومسدتهلك عدء احلددود .إل أندة ل تدزال جمنداك فندوة رقميدة واسدعة
بني البلدا املتقدمة والبلدا النامية يف تدالت التصدال العداملي واملسداواة بدني اجلنسدني ومشداركة
امل سس ددات الص ددغرى والص ددغغة واملتوس ددطة احلن ددم .وتش ددمل التح دددايت الرئيس ددية ،م دوا ن قص ددور
اهلياكددل األساسددية ،مةددل نقدداط الضددعف يف قطدداع الكه درابء ،واخلطددر امل درتبل هبيمنددة الالعبددني يف
األسد دواا والعقب ددات املعرفي ددة فيم ددا يتعل ددق بع دددم ال ددالع عل ددو التكنولوجي ددات الرقمي ددة واملع ددارر
اخلاصددة هبددا ،وتدددين مسددتوى املعرفددة ابحلاسددوب .وكاند امل سسددات التناريددة الصددغغة جمددي األقددل
استعدادا جلين فوائد من رقمنة سالسل القيمة العاملية.
 -١٦وينبغددي أ تراعددو ال ددة آاثر سياسدداتية علددو املسددائل املتعلقددة ابلبيددا ت وجمددي خصوصددية
البي ددا ت وسياس ددات املنافس ددة (مكافح ددة الحتك ددارات) والرقاب ددة .ونظ د درا إ أ البل دددا النامي ددة
متخلفدة عددن الركددب فيمدا يتعلددق ابسددتخدام اقنرتند والتنددارة اقلكرتونيددة ،فهدي تفتقددر إ قدوانني
حلماي ددة البي ددا ت وتاي ددة املس ددتهلك وإ تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت وجمياك ددل أساس ددية
سحابية ميسورة التكلفة وعمال مهرة ،مةل العلماء يف تال البيا ت.
 -١7وخالل املناقشة الق تل ذلك ،شدد عددة متكلمدني علدو ضدرورة نقدل التكنولوجيدا مدن
أجل سد الفنوة الرقمية .وعالوة علو ذلك ،ينبغي للسياسات الصناعية الرقميدة أ تكدو جدزءا
م ددن عملي ددة تص ددنيع أ ددل ،لك ددي تكف ددل عل ددو س ددبيل املة ددال ،إع ددادة اس ددتةمار األرابرت .وأع ددرب
متكلمدو آخدرو عددن قلقهدم إراء ا فدداا اقمنائيدة املتاحدة للبلدددا املعتمددة علددو السدلع األساسددية
يف عامل رقمي .ومع ذلك ،شدد آخرو علو أ القتصاد الرقمي أوسع من التندارة اقلكرتونيدة،
و لبوا احلصول علو توجيهات بش السبل الفعالدة لتنظديم القتصداد الرقمدي ،وضدما أ تكدو
معددايغ إدارة اقنرتن د مالئمددة ملراحددل تنميددة البلدددا  .وأعددرب أحددد املتكلمددني عددن رأي مفدداد أ
األونكتدداد جمددو أفضددل منتدددى ملناقشددة املسددائل املتعلقددة إبدارة اقنرتند والقتصدداد الرقمددي ،ابلنظددر
إ انعدام أي فرصة للقيام بملك يف إ ار منظمة التنارة العاملية.
تكييف النياسا الصناعية مع العاع الرقم
 -١٨خالل اجللسة الةانية لغ الرمسية ،حبث اخلءاء الطريقة الق ينبغي هبا تكييف السياسدات
الصددناعية مددن أجددل تعزيددز التنويددع القتصددادي والتحددول اهليكلددي يف عددامل رقمددي .وعددرحمل احملدداورو
النتد تهج السياساتية الصناعية الق اعتمدت يف تلف البلدا واملنا ق.
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 -١٩وش دددد احمل دداور األول عل ددو أ املع ددارر ق ددد رادت الق دددرة التنافس ددية ومك ددن أ ئع ددل م ددن
املمكن التحكم يف الريع مدن خدالل البحدث والتطدوير والسدتغالل التنداري .ويتعدني رسدم سياسدات
صددناعية تضددمن إعددادة اسددتةمار فددائ املعددارر الددق تل د يف إنتاجيددة متسددعة القاعدددة ورايدة إنتدداىل
املعددارر .ومددع ذلددك ،فددإ الفددائ صضددع أيض دا لص دراع بددني املم دولني احلكددوميني للعلددم والبتكددار
والش ددركات اخلاص ددة ال ددق تس ددوا جم ددما العل ددم .ويف أفريقي ددا ،تع ددان مس د لة الرقمن ددة عموم دا م ددن خ ددالل
اقتص ددادايت م سس ددية جدي دددة ترك ددز عل ددو تك دداليف املع ددامالت ،وع دددم تناس ددق املعلوم ددات وحق ددوا
امللكيددة .ومددع ذلددك ،مددن املهددم أ ت خددم يف العتبددار إمكددا ت الرقمنددة يف خفد تكدداليف اقنتدداىل،
يددا يف ذلددك عددن ريددق تعزيددز اهلياكددل األساسددية يف قطدداعي النقددل والكه درابء .فددالبحوث يف أفريقيددا
كان ختضع بشدة هليمنة مناذىل اجلهات املاحنة الق تركز علو التطبيقات التناريدة للبحدوث املمولدة
مددن القطدداع العددام واملعونددة اقنسددانية .وقددد أدى ذلددك إ إدراىل منظددورات كليددات إدارة األعمددال يف
البحددث والتدددريب .وتعمددل تكنولوجيددات املعلومددات والتصددالت علددو إاتحددة نددوع جديددد مددن القدديم
الناش ددئة ع ددن البي ددا ت .وابلنظ ددر إ أ جم ددم البي ددا ت كةد دغا م ددا تك ددو مرك ددزة يف منص ددات متلكه ددا
شركات من البلدا املتقدمة ،جمناك خطر من مغبة أ توسع الرقمنة يف أفريقيا الفنوة املعرفية.
 -٢٠ووصددف احملدداور الةدداين الطريقددة الددق ّلددغت هبددا البتكددارات األخددغة الديناميددة الصددناعية
والسياسددات اقمنائيددة .وختتلددف الفوائددد الناتددة عددن املشدداركة يف سالسددل القيمددة العامليددة اختالف دا
واسع ا بني بلد وآخر من البلدا النامية .ومكن أ تغغ الرقمنة قواعد اللعبة أل ا تس ّدرع البتكدار
ومك ددن أ تط ددور اهليك ددل اقداري لسالس ددل القيم ددة حن ددو أش ددكال ترك ددز عل ددو املنص ددات أو عل ددو
املس ددتهلكني .وعل ددو ال ددرلم م ددن أ األش ددكال ال ددق ترك ددز عل ددو املنص ددات تتط ددور بفض ددل البي ددا ت
ومددا يدرتبل هبددا مددن آاثر الشددبكات الددق مكددن أ تعددزر وضددع الشددركات القائمددة ،مكددن ل شددكال
الق تركز علو املستهلكني أ تتي للعمالء إمكانية احلصول علو حصة أكدء مدن تمدوع القيمدة
املض ددافة وأ تك ددو أكة ددر اس ددتدامة .بي ددد أ ك دالا منهم ددا س دديتي للمنص ددات احلص ددول عل ددو الري ددع
املناس ددب الناش ددي ع ددن ملكي ددة البي ددا ت .ول ب ددد م ددن رايدة الس ددتةمارات للتح ددرك ص ددوب جم ددم
األشددكال اجلديدددة لددادارة ،ورايدة القواعددد التنظيميددة الددق دددر إ خف د الريددع ومنددع إسدداءة
استعمال مراكز قوة سوقية مهيمنة.
 -٢١و قر احملاور الةالث بع النهج السرتاتينية إراء الرقمندة الدق اعتمدد ا بعد البلددا
املتوسددطة الدددخل .وأوحدو السددتعراحمل الددمي أجدرا بوجددود ت دتدج مددن جمددما القبيددل ،ولكددن معظمهددا
مل يتناور مراحل املناقشة أو التشاور أو التخطيل .وجمي تقتضي أيض ا حتديد معامل أوضد وأكةدر
قابليددة للقيدداس ،ومدوارد ومسددارات ابئددا حتقيددق النتددائج وينبغددي صدديالتها علددو حنددو يتددي مسدداعدة
صددانعي السياسددات يف ئن دب الوقددوع رجمينددة للمصدداخل الطفيليددة .وتعكددس جمددم السددلبيات جزئي دا
أوجددة عدددم اليقددني القائمددة فيمددا يتعلددق عاثر الرقمنددة علددو الصددناعة التحويليددة ،وااتمددع ،مددا يعددين
ابلضددرورة أ جمددم الددنهج ئريبيددة واستكشددافية إ حددد كبددغ .وقددال بعددد أ شدددد علددو أ ددج
السياسددة العامددة لكددل بلددد مددن البلدددا يعتمددد اعتمددادا شددديدا علددو السددياا وينبغددي أ يعكددس
ظروفها احملددة ،إ معظم البلدا لديها الحتياجات املشرتكة التالية:
(أ)

ربل جمم النتد تهج ابسرتاتينيات إمنائية و نية أوسع نطاقا؛

(ب) إشراك أصحاب املصلحة املتعدددين علدو حندو يتدي حتقيدق أوجدة مرر فيمدا بدني
تالت السياسات العامة؛
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(ىل)

إعطاء دور رئيسي للقطاع اخلا ؛

(د)

إقامة شراكات اسرتاتينية أيضا مع شركاء أجانب جحني من أجل تسريع التعلم.

 -٢٢وركددز احملدداور الرابددع علددو السياسددات الصددناعية يف الصددني .وقددد حتول د جمددم السياسددات
علد ددو مد دددى العقد ددود الةال د ددة املاضد ددية ،مد ددن السياسد ددات األفقيد ددة إ السياسد ددات النتقائيد ددة ومد ددن
الس درتاتينيات التكنولوجيددة إ الس درتاتينيات التنظيميددة ومددن السياسددات القائمددة علددو اخلطددل
إ السياسددات املوجهددة حنددو السددوا .وقددال لدددى عددرحمل ئربددة مدينددة شدينز خبصددو القطددارات
السد دريعة ج دددا وشاش ددات البل ددور الس ددائل والتنمي ددة الص ددناعية ،إ اجلم ددع ب ددني السياس ددات األفقي ددة
والنتقائي ددة ش ددنع عل ددو اس ددتخدام البح ددث والتط ددوير م ددن أج ددل ت ددمليل الص ددعوابت التكنولوجي ددة،
وإنشدداء تكددتالت صددناعية لتحسددني سالسددل الصددناعة التحويليددة ،والدددعم املقدددم إ م سسددات
حمددددة لكددي تتطددور كنهددات فاعلددة عامليد ا .ومكددن أ تددتعلم الصددني مددن السياسددات الصددناعية يف
الولايت املتحدة األمريكية ،ول سيما فيما يتعلق بنطداا اقنفداا احلكدومي علدو أنشدطة البحدث
والتطددوير .وعلددو الددرلم مددن اختدداذ العديددد مددن املبددادرات ،ل ت دزال الصددناعة التحويليددة الرقميددة يف
مرحلة مبكرة يف الصني ،ول تزال تواجة حتدايت يف تطوير كل من معدا ا وبراتيا ا احلاسوبية.
 -٢3وركز احملاور األخغ علو التحدايت الق تطرحها الرقمنة يف الءاريدل .وشددد علدو ضدرورة
التنسيق الو يق بني سياسات اقنتاىل الصناعي والسياسات التعليميدة .ول تدزال املقا عدات الريفيدة
تعاين من التهمير ،وواجه السياسات التعليمية التطلعية صعوابت يف التنفيم .ونتج عن ذلك
تغيد ددغ جميكلد ددي ضد ددئيل ،علد ددو الد ددرلم مد ددن الطفد ددرة القتصد ددادية الد ددق حد ددد بد ددني عد ددامي ٢٠٠4
و .٢٠١3ومن املطلوب رسم ج سياسايت شامل إراء اقنتاجية والقدرة التنافسية لتنندب أوجدة
النقا يف اليد العاملة املاجمرة.
 -٢4وخ ددالل املناقش ددة ال ددق تلد د ذل ددك ،تس دداءل بعد د املتكلم ددني عم ددا إذا كاند د الص ددناعة
التحويلية ما رال تدية يف عامل رقمي ابلنظر إ أ معظم الصناعات التحويلية مكن أ تصب
يف ايددة املطددار آلي ددة .وأشددار آخددرو إ ال ددروابل الو يقددة بددني الش ددركات عددء الو نيددة واملعاجم ددد
البحةيددة الددق أفضد إ حبددوث تددتحكم فيهددا اجلهددات املاحنددة ،بعددد أ ذكددروا و الفوائددد القائمددة
علددو تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت يف الصددناعة التحويليددة ل مكددن حتقيقهددا إل إذا كان د
العناصر املطلوبة من بنية حتتية وقاعدة صناعية موجودة ،وو أنشطة البحدث والتطدوير ينبغدي أ
تتكيف مع الحتياجات احمللية ،حىت يف البحوث الق متوهلا اجلهات املاحنة.
 -٢٥وأعددرب بعد املتكلمددني عددن رلبددتهم يف معرفددة كيفيددة ئنددب إلغدداء الوظددائف الندداجم عددن
الرقمنة ،وعلو وجة اخلصو  ،معرفدة مددى فعاليدة السياسدات الو نيدة واللدوائ الدوليدة .وتسداءل
عدة متكلمني عما إذا كا ابقمكا الستفادة من منطقة التنارة احلرة القارية يف أفريقيا لصداخل
التصنيع الرقمي ول سيما املسائل املتعلقة يلكية البيا ت ،مدن خدالل بنداء جمياكدل أساسدية رقميدة
حمليددة مددن شد ا أ متكددن امل سسددات األفريقيددة مددن اسددتغالل البيددا ت األفريقيددة أولا ،والسددتفادة
من أوجة التآرر احملتملة بني األسواا احمللية واققليمية.
التعاو فيما بني بلدا اجلنتب والتعاو الثالث يف جمال االقتصا الرقم
 -٢٦خ ددالل اجللس ددة الرابع ددة ل ددغ الرمسي ددة ،نظ ددر اخلد دءاء يف دور التع دداو ب ددني بل دددا اجلن ددوب
والتعاو الةال ي يف تال تعزيز التنويع القتصادي والتحول اهليكلي يف عامل رقمي.
8

GE.18-05914

TD/B/C.I/MEM.8/6

 -٢7وقال احملاور األول إ فهم ابع القتصاد الرقمي سيكو حامسا يف حتديدد مدا مكدن أ
يفعلة اجلنوب لكي يستفيد منة .وقد أدى التصدنيع إ تفكيدك القدوة املاديدة ،وحتويدل املصدنع إ
م سس ددة رئيس ددية ،يف ح ددني أ القتص دداد الرقم ددي ك ددا ئس دديدا لتح ددرر ال ددمكاء وق ددد وض ددع املنص ددة
الرقمي ددة يف الص دددارة .واس ددتخدم املنص ددات الرقمي ددة يف البداي ددة "كمن دداجم بي ددا ت" بوص ددفها
"عقولا مدبرة" للقطاع املعين بعد أ حول البيا ت إ ذكاء رقمي خالل العملية .وابلنظدر إ
أ الرقمنددة أ ددرت يف تيددع القطاعددات ،حتددول القتصدداد برمتددة إ "منصددة" .وجم دما يعددين حدددوث
حتددول يف النمدداذىل يتطلددب حتددولا جددمرايا ولدديس تصدداعدايا يف السياسددات .ومكددن أ تعيددد الرقمنددة
تنظيم اقنتداىل وسدتظهر بقدات متحددة املركدز ،أو نظدم إيكولوجيدة ،ستسدتعي عدن التشدكيالت
احلالية قدارة سالسل القيمة .وسترتكز جمدم الدنظم اقيكولوجيدة يف املكدا الدمي توجدد فيدة أعلدو
قوة رقمية .ومن  ،مكن أ يكو حمرك التصنيع الرقمدي جمدو القددرة علدو السدتفادة مدن حقدوا
البيددا ت احملليددة والو نيددة واجلماعيددة يف إجيدداد قيمددة عامددة .وتتطلددب جمددم التحددولت وضددع اقتصدداد
سياسي جديد للبيا ت واجتهادات قضدائية وقدوانني وقواعدد تنظيميدة جديددة .ومكدن أ تنطدوي
تموعددة اس درتاتينية مددن اقج دراءات الددق تعتمدددجما بلدددا اجلنددوب لتشددنيع التصددنيع الرقمددي علددو
الصددعيد القط ددري ،عل ددو احلف دداا علددو الرتتيب ددات الدولي ددة احلالي ددة وحتقيددق ال دزايدة ت دددرجييا يف حي ددز
املناورة وتعزيز القوة الرقمية من أجل القرتاب من املركز ،والسعي بشكل تاعي ،إ إجياد مراكز
ل مركزية للقوة الرقمية ،وختفيف ترتيبات الدربل وقدوى الدنظم اقيكولوجيدة الرقميدة ،وإحا دة الدنظم
اقيكولوجية الرقميدة الالمركزيدة إب دار السياسدات والقدوانني واللدوائ التنظيميدة .وتنطدوي اخلطدوات
األو علو بناء جمياكل أساسية رقمية ،والتعاو من أجدل إرسداء حقدوا البيدا ت علدو املسدتويني
الو ين واققليمي وتعزيز دمج األسواا الرقمية لضما وفورات احلنم الالرمة للرقمنة.
 -٢٨وركددز احملدداور الةدداين علددو التحدددايت الددق تواجههددا ابكسددتا يف تددال الرقمنددة .وقددال إ
بلد قد اتبع عموما مبادئ السوا احلرة ،وإ الولايت املتحددة األمريكيدة جمدي الشدريكة التناريدة
الرئيسددية للبل ددد .وأاتح د مب ددادرة ح دزام واح ددد علددو ري ددق واح ددد ال ددق اخت ددم ا الص ددني لباكس ددتا
إمكاني ددة حتقي ددق حت ددديث اقتص ددادي وإع ددادة تنش دديل التص ددنيع م ددن خ ددالل الس ددتةمار يف اهلياك ددل
األساسية وتنمية الصناعة التحويلية ،وتقد املوارد املالية ،وإنشاء منوذىل جديد للتنمية اققليمية.
 -٢٩وأشد ددار احملد دداور الةالد ددث إ التحد دددايت الد ددق تواجههد ددا منطقد ددة جند ددوب آسد دديا .ويد ددوحي
اسد ددتعراحمل احلال د ددة الراجمند ددة و منطق د ددة جن د ددوب آسد دديا تس د ددتورد التكنولوجيد ددا وتس د ددتخدمها لكنه د ددا
ل تبتكرجمددا وو مددوردي التكنولوجيددا ومعدددات التصددنيع يفرضددو رسددوم ا ابجمظددة علددو منتنددا م
وخدما م ابقضافة إ مراقبة استخدام التكنولوجيا بطرا لغ م اتية للبلددا يف املنطقدة .ولتغيدغ
جمددم احلالددة ،سدديكو مددن الضددروري بندداء م سسددات قويددة تعددزر األفكددار املبتكددرة .ولددملك ،حتتدداىل
احلكوم ددات والقط دداع اخل ددا إ الس ددتةمار يف امل سس ددات ال ددق مك ددن أ تس ددهم يف اكتس دداب
املهارات الرقمية الالرمة قجراء حبوث ابتكارية وأ تساعد يف بناء اقتصاد رقمي.
 -3٠و قددر احملدداور األخددغ اجلهددود املبمولددة لبندداء سددوا رقميددة موحدددة يف الحتدداد األورو .
وق ددال إ الحت دداد األورو يعم ددل عل ددو مواءم ددة ت ددالت السياس ددات الرئيس ددية ،ابلستعاض ددة ع ددن
الل دوائ التنظيميددة الو نيددة بل دوائ قابلددة للتطبيددق يف تيددع أحندداء البلدددا األعضدداء فيددة .وأت لق د
مبددادرات جحددة إ حددد كبددغ ملواءمددة اللدوائ  .و لد جمددم املبددادرات مددني قابليددة نقددل احملتددوى
وإلغاء القيود الداخلية املفروضة علو تدفق البيا ت ،ووضع معايغ موحدة بش حقوا التد ليف
والنشر ،وإنشاء منطقة مدفوعات أوروبية واحدة.
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 -3١واا ددالت ال ددق ق ددد يةبد د فيه ددا أ اللد دوائ ل ددغ م اتي ددة جم ددي كم ددا يل ددي :مواءم ددة مع ددايغ
اخلصوصية الق قد تكو مفر ة يف التقييد وخنق البتكار ،والرتكيدز علدو تدو ني البيدا ت عوضد ا
ع ددن أم ددن الفض دداء اقلك ددرتوين واملس دداءلة ،وإنش دداء قواع ددد حي دداد الش ددبكة ترم ددي إ من ددع التض ددييق
ااحف ،ومن مندع سدلوك السدعي إ احلصدول علدو أنشدطة ريعيدة ،لكدن جمدما األمدر قدد يد دي
إ قواعد مفر ة ت ر علو اعتماد املزيد من اخلدمات األكةر تقدما الق تستخدم بيا ت كةيفة.
 -3٢وخددالل املناقشددة الددق تل د ذلددك ،أع ددرب العديددد مددن املتكلمددني عددن القلددق إراء تط ددور
الحتكددارات بش د املنصددات الرقميددة ومددا ترتددب علددو ذلددك مددن صددعوابت ابلنسددبة إ البلدددا
الناميددة الددق ترلددب يف السددتفادة مددن الرقمنددة .وأعرب دوا عددن رلبددتهم يف معرفددة مددا إذا كددا ينبغددي
معاجلددة جمددم املسددائل يف إ ددار منظمددة التنددارة العامليددة وكيفيددة معاجلتهددا .وري دا جنح د الصددني يف
معاجلة بع جمم الصعوابت علو األقل ،ولكن حنمها ونظامها القتصادي قد جيعال دا حالدة
خاصة .وأعرب متكلمو آخدرو عدن شدوالل مما لدة ،وأشداروا إ أ التعداو بدني بلددا اجلندوب
والتعاو الةال ي مكدن أ يكدو ريقد ا واعددا للبلددا الناميدة األخدرى .لدغ أ احملداورين ا خدرين
تس دداءلوا ع ددن م دددى ددغ الرقمن ددة عل ددو أفريقي ددا كمنطق ددة .وردا عل ددو ذل ددك ،أش ددار ممة ددل ألمان ددة
األونكتدداد إ أنددة جيددري اختدداذ عدددة مبددادرات تتعلددق ابلتعدداو بددني بلدددا اجلنددوب يف تددال الرقمنددة
وجمي تشمل أيضا أفريقيا .وأعرب بع اخلءاء عن آراء متبايندة بشد الفكدرة القائلدة إ البيدا ت
جمي "نفل جديد".
 -33وقبل اختتام اجللسة ،أبرر الرئيس النقاط الرئيسية لالجتماع علو النحو التايل:
مل تتض بعد آاثر الةورة الرقمية الق ل تزال يف مرحلة مبكرة .ومع ذلك ،فمن
(أ)
الواض أ الةورة الرقمية ل مكن مقارنتها ابلةورات الصناعية أو ابملوجدات التكنولوجيدة السدابقة.
فالتقدم التكنولوجي مل يكن حمايدا وسيكو لة غات كبدغة علدو توريدع الددخل ،وجمدو مدا سديغغ
تقسيم العمل .ويف جمدما الصددد ،مدن املهدم معرفدة اجلهدات الدق متلدك املنصدات الدق سدتنري فيهدا
التغيغات التكنولوجية يف املستقبل؛
(ب) فيم ددا يتعل ددق ابلتح دددايت املتعلق ددة ابلسياس ددة العام ددة ،ك ددا م ددن الض ددروري رايدة
اتسدداا السياسددات مددن أجددل وضددع إ ددار تنظيمددي مالئددم .ول مكددن التصدددي للمنافسددة إل مددن
خدالل التعدداو بدني البلدددا يف تدال السياسددات العامددة .ولكدن ل يوجددد حدل عدداملي .ويسددتلزم أ
تتطلع السياسة العامة إ أجمدار واضحة وأ تكو مالئمة للسياقات؛
(ىل)

مثة حاجة إ بناء جمياكل أساسية ،ورايدة الستةمار يف تيع البلدا املعنية؛

(د) أاتح د الةددورة الرقميددة فرص دا جديدددة للعددامل النددامي ،لكددن السددتفادة مددن جمددم
الفر تعتمد علو توسيع القدرات الرقمية واهلياكل األساسية القائمة؛
(ه) مدن الضددروري احليلولددة دو اتسدداع الفنددوة الرقميددة .ومددن املهددم وضددع سياسددات
تعليميددة سددليمة وإدماجهددا يف السياسددات القتصددادية .ول يوجددد أي اسددتنتاىل واض د فيمددا يتعلددق
و ر التشغيل ا يل علو العمل ولن يكو جمناك ابلضرورة إلغاء للوظائف بل تغيغ لطبيعتها؛
(و) كان مس لة ا اثر احملتملة للرقمنة علو القتصادات القائمدة علدو املدوارد الدق
ل يزال التصنيع فيها مطم جمي الشغل الشدالل .ومكدن أ تددعم الرقمندة كفداءة عمليدة التصدنيع
التنارية وتتي للبلدا املشاركة من جديد يف التنارة الدولية؛
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(ر) مثة حاجة إ معاجلة إدارة النظم الرقمية علو الصعيد الدويل ،وحتديدد اجلهدات
الق ستكو الفاعلة الرئيسية وأصحاب املصلحة املعنيني؛
(رت) ت دي البيا ت دورا ابلغ األمهية يف القتصاد الرقمي ،وجمدي تنطدوي علدو خطدر
مددن مغبددة اتبدداع سددلوك السددعي إ اسددتغالهلا للحصددول علددو الريددع يف بعد القتصددادات القائمددة
علو املوارد الطبيعية.

اثنيا -املنائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  ١من جدول األعمال)

 -34انتخددب اجتمدداع اخل دءاء املتعدددد السددنوات يف جلسددتة العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف ١٩
آذار/مارس  ،٢٠١٨السيد دييغو أوليستيا فالينسيا (إكوادور) رئيسا لة والسيد حممد عرفا ئبا
للرئيس  -مقررا.

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

 -3٥أقد ددر اجتمد دداع اخل د دءاء املتعد دددد السد ددنوات ،يف جلسد ددتة العامد ددة الفتتاحيد ددة أيض د دا ،جد دددول
األعمال امل ق للدورة ( .)TD/B/C.I/MEM.8/4وابلتايل كا جدول األعمال كما يلي:
-١

انتخاب أعضاء املكتب؛

-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

-3

تكييد ددف السياسد ددات الصد ددناعية مد ددع عد ددامل رقمد ددي حتقيق د د ا للتنويد ددع القتصد ددادي
والتحول اهليكلي؛

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

جيم -نتائج الدورة
 -3٦اتفق اجتماع اخلءاء املتعدد السنوات ،يف جلستة العامة الفتتاحية أيضا ،علو أ يتدو
الرئيس تلخيا املناقشات.

ال -اعتما تقرير االجتماع

(البند  4من جدول األعمال)

 -37ق ددرر اجتم دداع اخلد دءاء املتع دددد الس ددنوات ،يف جلس ددتة العام ددة الختتامي ددة املعق ددودة يف ٢٠
آذار/مددارس  ،٢٠١٨أ ذ لنائددب ال درئيس  -املقددرر و يضددع التقريددر يف صدديغتة النهائيددة بعددد
اختتام الجتماع.
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املرفق
احلضتر*
-١

حضر الدورة ممةلو الدول األعضاء

التالية:

األرد
إسبانيا
إيرا (تهورية  -اقسالمية)
ابكستا
البحرين
الءاريل
بغو
تركيا
اجلزائر
جنوب أفريقيا
رامبيا
سري لنكا
سويسرا
السودا
-٢

وحضر الدورة ممةلو الدولة املراقبة لغ العضو

الصني
عما
لابو
لا
الفلبني
كاراخستا
كوت ديفوار
الكونغو
كينيا
مدلشقر
املغرب
اململكة العربية السعودية
النينر
التالية:

دولة فلسطني
-3

وكان املنظمات احلكومية الدولية التالية تممةلة يف الدورة:

معتمدة

تموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليل اهلادئ
منظمة التعاو اقسالمي
مركز اجلنوب

-4

وكان الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية تممةلة يف

الدورة:

منظمة األلمية والزراعة ل مم املتحدة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
-٥

وكان املنظمات لغ احلكومية التالية تممةلة يف

الدورة:

من الفئة العامة

مهندسو العامل
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل
__________

*
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