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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة اخلامسة والستون، اجلزء األول

 ٢٠١٨ هحزيران/يوني ١٢-٤جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 السياسات الصناعية وسياسات القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الرقمي  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ُتحْددددل الرقمندددا تعيددد ا  عميمدددا ص تناددديي اوقعيددداي الالدددامل ، وتاليدددد ُتديدددد    ددد   

ددر الرق يددذ ةسددا منددا تنفالميمددا، وتسمددد ا دددوي اددا سنعدداخل التددومي واأدددما ر ولرددن  ن تيت 
قدددتا  سنعاجيددا  ، لرددن اطددرت اععمدداي  يا ددا  ا ددعباقيا لبنددا ٢٠3٠العنميددا املتددعداما لالددا  

لعحعيدا، االبد   اجلديددر ويطدم  كلدش حطدد املدواتي لتدد الفعدرا  ص تنا د  اوقعيداي الرقمد 
اعرددات،  ددا  اووترددوين املردداتا  والرفددا ا  الرقميددا لوطددرصا  واألتددءاب، واوتتمددا  اتيا
 إلنعداج الددمحْدة  اوتتء  التيا ا  اليناعيا ص جان  السو ر وتسرح مالاجلا البياان ، وه  

ار فيرا ص رن النل   يا اتيا وتنايميا كا   االاي يوليا األ ا   ل قعياي الرقم ، ُتداي
  ياق تصن عم  األونرعاي املعالوق ابنا  توافق اآلتا ر
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 مقدمة -أولا  
لددر اوقعيدداي الالددامل   ملراحدد  األوو مددن الفددوتة الرقميددار فمددن املعوقددمي  ن تددؤ ر الرقمنددا ص  -١

  تىت، مدمي ص جماو  منات اإلنعاخل والالمالا والعجاتة، و ععسو  ترييف  طر التيا ا  المائما
ر وتعيددد  ٢٠3٠مدددا ييددداح  كلدددش مدددن ىل ت  لنتدددبا سو تنفيدددذ ةسدددا العنميدددا املتدددعداما لالدددا  

 طدنن املتداواة ادا اجلنتدا،ا 5 لالديدد مدن  هددال العنميدا املتدعداماف ا ددل اا مباتدر  نا اتيداوا الرقم
اواعردات والبدد  و اطددنن اليدناعا  9اطدنن الالمد  ال ئددق والنمدو اوقعيدايي، وا ددل  ٨وا ددل 

 صاا ن تدؤ ر  ي د اطنن عمد الطراصا  لعحميق األهددالر ولردن لورقمندا  ١7العحعيا، وا دل 
اطدنن  ١٠ا ددل و اطدنن الفمدر،  ١غ  مباتدر، و  ديما ا ددل اا مالاي األهدال األةرى أت   

 اطنن او عر ك واإلنعاخل املتؤوَلار ١٢عد  املتاواة، وا دل 

 تطور القتصاد الرقمي بني الفجوات الرقمية الكبرية -اثنياا  
 رددددا اوقعيدددداي الرقمدددد  اآلةددددذ ص العسددددوت عودددديتع مددددن العرنولوجيددددا  الرئيتددددا الددددد يتددددعند سلي -٢

الدعحري اآل  املعمدد ، والدددذصا  اواسناعددد ، وسنتندددت األتددديا ، وا و دددبا التدددحاايا، والدتا ددا 
 العحويويددا لوبيدددداان  ال ءمددددا، والسباعددددا الف  يددددا األاالدداير وسك يادد  وقددمي مؤتددرا  مو وقددا ل قعيدداي

قيد العنفيذ، فإن العداا  المائما تط  سو  ن اوقعيداي الرقمد  يعو دمي ااالداي عددةر  الرقم  عم ا 
املالوومددددددا  وتطدددددد  العمددددددديرا  سو  ن حجددددددددي اإلنعدددددددداخل الالاملدددددددد  مددددددددن  ددددددددومي وةدددددددما  ترنولوجيددددددا 

ن تددءص مويددو  ١٠٠ص املائا من اإلنعاخل الالامل ، ويالمدد  ما يناهددز  6.5 يبوغ حالياا  واوتياو 
ص قسدددداخ ةدمددددا  ترنولوجيددددا املالوومددددا  واوتيدددداو  وحدددددرر وخاي  اددايتا  ةدددما  هددذر 

ر واوعت مبيالا  العجاتة اإللرتونيا ٢٠١5و ٢٠١٠ص املائا اا عام   ٤٠العرنولوجيا انتبا 
نردددا ص ص املائدددا م 9٠، صاندددت نتدددبا ٢٠١5تريويدددون يووت ص عدددا   ٢5.3ص مجيدددمي   دددا  الالدددا  

ص املائددددا ص تددددر  مبيالددددا  مددددن مؤ تددددا   اتيددددا  ١٠تددددر   دددداتة سلرتونيددددا اددددا تددددرصا  و
متدعرورار وتطددد  تمدديرا  األونرعداي سو  ن العجداتة اإللرتونيدا مدن مؤ تدا   اتيدا سو  سو

ص املائدا مدن  7،  ي مدا يالدايل ٢٠١5اويدون يووت ص عدا   ١٨9متعرورا عرب ا دوي اوعت 
العجاتة اإللرتونيا من مؤ تا   اتيا سو متعرورار واوعت مبيالا  الرواوات   عوى  جمموخ

متعوى  ا عوى اإلط ق؛ و جوت الطحنا  الالامليا من السااالا  الف  يا األاالاي خايية اصفر 
طااالدا، ومدن املعوقدمي  ن تيد   ٤5٠ ٠٠٠لعيد  سو مدا يزيدد عودى  ٢٠١6من ال الف ص عدا  

، يحعوقددددددمي  ن يرتفددددددمي حجددددددي حرصددددددا اإلنتنددددددت ٢٠١9ر وحبوددددددول ٢٠٢٠ ص عددددا  م يددددا 6.7سو 
 ر(١)٢٠٠5مددرة عمددا صان عويدده ص عددا   66الالامليددا 

 ددوا  عددرب البودددان  و  اا،صبدد    غدد   ن وتدد ة اوندددماخل ص اوقعيدداي الرقمدد  تعفدداو  تفدداواتا  -3
ص املائدددا اديددن  6٠فيما اينرا )انار الطر (ر ومدمي  ن عددددي متدددعءدم  اإلنتندددت اتتفدددمي انتدددبا 

، فددإن  صفددددر مددددن نيددددف  ددددران الالددددا  و يددزال غدد  مواددول  لطددبرار ٢٠١5و ٢٠١٠عامدددد  
ا، عنددد وجددوير، اسيابددا و هددة العروفددا مددا يرددون العواددي  الالددرييف ا زمددا ص البودددان الناميدداا وغالبدد
ص املائددددا مددددن البدددالعا ص الالددددا  الددددذين يدددددفالون فددددوات هي  و قيمددددا  ١6 ويالدددديظ مالاددددي ال اارنتدددبي

__________ 

 UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade andاناددر  ي دداا  (١)

Development (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva)ر  
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اا مطددتاي ي عددرب اإلنتنددت ص البودددان املعمدمددا؛ ويادد  النطددات عوددى اإلنتنددت ص  قدد  البودددان منددو 
تندددت ألغدددراع البيدددمي انتدددبا  قددد  ارفددد  مدددن اإلناا وتتدددعءد  الطدددرصا  اليدددع ة عمومددد اارهامطدددي

ص املائدددا فمدددم مدددن جممدددوخ السااالدددا  الف  يدددا األاالددداي  ٤الطدددرصا  الربددد ةر  قدددف سو كلدددش  ن 
ص غالبيددا اا  ي دداا تحتددعءد  ص  فريميددا و مريرددا ال تينيددا، صمددا  ن ا ددعءدا  الرواددوات   دددوي جددد

 البودان الناميا،   عفنا  االيف البودان ص ىل يار

 2016الفجوات الرقمية: انتشار تكنولوجيا املعلومات والتصالت، حبسب مستوى التنمية،   

 

  رر جنيفMeasuring the Information Society Report 2016(ر ٢٠١6اوُتاي الدو  ل تياو  ) امليدتف

 الفرص والتحدايت الناشئة عن القتصاد الرقمي -اثلثاا  
وتسددرح طددداطر اا العحددوو  الرقميددا، فدددإن هددذر العحددوو  تدددوفر فراددتغددي اةددع ل  دددرعا  -٤

 لوبودان عوى مجيمي متعواي  العنميار وتتداعد ترنولوجيدا املالوومدا  واوتيداو  والعجداتة اإللرتونيدا
والعسبيمدددا  الرقميدددا األةدددرى املنطدددا  العجاتيدددا اليدددع ة و ادددحاب املطدددروعا  ص البوددددان الناميدددا 

 ن تطددجمي نيرددا النتددا  اواددفرن اا الالامليددا يزيددد مددن التددرولار ولرنرددا  ي دد عوددى الددرام  أل ددواق
ددر الطددمول املددا ر وقددد  ادداحبا  مطدداتيمي واتجددرا ر خي عوددى كلددش  ن ا وددول املعنموددا والرقميددا تيت 
ترددون الطددددرصا  اليددع ة ص البودددان الناميددا الددد  ددا تواددي  صددال قددايتة  ي دداا عوددى ا يددول عوددى 

 ا و با التحاايا والعموي  اجلماع  من ة ل املنيا  اإللرتونيار طعوف ةدما 
وتؤ ر العرنولوجيا  الرقميدا عودى تسوالدا  تدرصا  البوددان الناميدا، يدا فيردا املؤ تدا   -5

البالعدددا اليدددعر واملؤ تدددا  اليدددع ة واملعو دددسا، مدددن حيدددل املطددداتصا ص العجددداتة الالامليدددار فرددد  
، وتبتديم    د  اإلمدداي، وتتدويق املنعجدا  واأددما  ص تتمح لوطرصا  خبفيف العرداليف

تباليدا اا مجيمي   ا  الالا  ار   رولار ومن تنن خايية حجي العجاتة اعراليف  ق   ن ُتحْددل ىل ت 
مددن ةدد ل تنددام  املنافتددا واإلنعاجيددا واواعرددات، سقددافا سو  سجياايددا عوددى اوقعيدداي ارمعدده، مددف ا 

ه  واملراتا ر غ   ن جد  هدذر املندافمي مدن الرقمندا يتدعوج   داوخ خايية فرب ا ددعمساب املوا
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حددددواجز عدددددةر وو تددددزال الالديددددد مددددن الطددددرصا  اليددددع ة ص البودددددان الناميددددا  دددددوية مددددن حيددددل 
مطدداتصعرا الرقميددا ص    دد  الميمددا املنا ددبا، األمددر الددذي يالرددد العواددي  غدد  الردداص والددوع  

ص املراتا  وغ  كلش من ا واجزر ولرن لورقمنا  ن تيتدر يمد   احملدوي ينافمي الرقمنا والفعرا 
ص    دد  الميمددا امدددت مددا تزيددد الددناي الرقميددا مددن منسيددا هددذر الت  دد ر اا الطددرصا  األاددعر حجمدد

 ن تتعفيد من املطداتصا ص املنيدا  الالامليدا سكا  تاي   ن اا  ي اا ولرن لوطرصا  األاعر حجم
 ممي األ واق املعءييا الواقحا املالا ر تنجح ص ترييف منعجا ا

ايددد  ن األ ددر اإلجيدداف يعوقددف عوددى ا ددعالداي اوقعيددايا  ل  ددعفاية مددن الرقمنددا وعوددى  -6
 لناميددددا،اددددن البودددددان الديددددد مالتيا ددا  الددد تعيدددى لوعحددداي  اإلمنائيددا اأسدد ة املرتبسددا  لرقمنددار فال

 ا عن الرقمندارلفرب الناتددابالالديد من امؤهوا العنهي  املنا دد  وغعنا    دديما  قدد  البودددان منواا، غ  و
 خايية ة ، سك سنوي دددال سو كلدددش  ن الرقمندددا قدددد تدددؤيي سو خايية او دددعمساب واتتددداخ تفددداو  الدددد

 راا و مرداتا  نتدبي راي  وكو سو عدي قوي  من األفراي، الذين هي  ا ا  اا اإلنعاجيا قد َتؤول   ا 
حيدددل  ددى املنيددا ائمددا عوددا  "الفائددز حيي  عوى ص  تدد  " مسا من مسا  اوقعيددايا  المفدينامي
مدن اا يدمي األوو عاملصا  األتاداملعحرصون األوائ  وواقالو املالاي  من اآل ت الطبريار فالطر  يتددعفيد

 ايررو دوفت،غوغد (، وم) حيل الرمسوا التوقيا صورا و يما اليوا  وقعياي الرقمد ف ىلاد ، و لفاايدت
تي   ا   ص  ، وه  مو طاول من الريفيا الد لرن هبا تتء  تدفق البيااناا و ماخونر وهناك  ي 

 وايا واألمنرما  أياوقعياي الرقم ، ألغراع العنميا ممي العيدي ص الوقت نفته لومءاول املعالو

 التكيف مع الحتياجات اجلديدة من املهارات -رابعاا  
 ي  الرقمنا سو طاول من  ن ُت  العجاتة والعرنولوجيا    املرا  اوععياييدا واملمن ندا،  -7

األمددر الددذي ي ددر افدددرب الالمدد  والدددة  لوالمددال كوي املرددداتا  احملدددويةر وعوددى الددرغي مدددن  ن 
املماي ددا اددا الو،ددائف، مددن انحيددا، واإلنعاجيددا والنمددو عوددى نسدداق اوقعيدداي صردد ، مددن انحيددا 

تدددزل موقدددوخ مناقطدددا حاميدددا، فدددإن العنبدددؤا  املعالومدددا اعمدددوييف فدددرب الالمددد  اتددددب    ةدددرى،  
 ر(٢)الرواوات  ص البودان الناميا مبالغ فيرا فيما يبدو

ومدددن املعوقدددمي  ن تدددؤيي الرقمندددا سو  ندددواخ جديددددة مدددن الو،دددائف والالمالدددا، وتعددد   طبيالدددا  -٨
سقدافا  اق الالمد ،عودى  د  عمد    دو الالم  و،روفده، وتالدد ل اوحعياجدا  سو املرداتا ، وتدؤ ر 

 يداو البد  العحعسالوادول  سو العمتيي الدو  لوالمد ر وملدا صاندت البوددان واملواقدمي تتدعفيد مدن تيتد 
ا فيددذ ةسددا العنميددمهيددا لعنالرقميددا املطدداهبا، فددإن تتددء  هددذر املددواتي مددن  جدد  العنميددا  مددر  لددغ األ

 ر٢٠3٠املتعداما لالا  
د ة النتبيا لورقمنا وطااالرا املعع ، فإن ىل تها الرويا و تزال غ  مؤصدةر و لنار سو اجلج  -9
 والمساعدا ر ل البوددان ةدع اا يرن األمر، فإن ىل تها  دعرون مرتبسدا  لتدياق وفعودف صفد   و ايا 

 صفدر فدنصفر  لوبوددان وسكا صان كلش يف  جمموعا من ق ااي التيا ا الالاما، فمد  ابح من املردي
ا والعريفيدا املالرفيد املراتا  ف  توف  عدي صال من الالمال املررة يعمعالون ا اس قوي من ن تر

 واإلاداعيا لر نري من "الالم  ممي اآلو "ر

__________ 

  رUNCTAD, 2017, Industrial robots and inclusive growth, Policy Brief No. 60, Novemberانار  ي اا  (٢)
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وتعالودددق ا اجدددا سو املرددداتا  الرقميدددا، عودددى  اتدددم متدددعواي ا، يالرفدددا تطدددعي  األجردددزة  -١٠
 ، ومالاجلا النيوب( وصيفيا ا يدول الرقميا والربجميا  )معيفحا  اإلنتنت، وجداول البياان

 عوى مالوومدا  مو وقدا عودى اإلنتندت إلاداخ الالمويدا  العجاتيدا اليوميدار و عيدبح املتدعواي  األعودى
مددددن املردددداتا  الرقميددددا قددددروتيا  صفددددر فددددنصفر ص الالديددددد مددددن املرددددن غدددد  المائمددددا عوددددى ترنولوجيددددا  

ص لعدا  الربجمدا، وُتويد  البيداان  ومالاجلعردا،  واوتياو ر وتطم  هذر املراتا  الرفدا ة املالووما 
 دددعال   ومرددداتا  النمذجدددار وفيمدددا لدددص املردددن الدددد تعو ددد  اعرنولوجيدددا  املالوومدددا  واوتيددداو ،

الرقمنددا ا اجددا سو فرددي اأواتخميددا  األ ا دديا وا ددعالمال مددواتي اإلنتنددت و ددعحدال و،ددائف 
لعدددتي  ص جمددال اإلحيددا  ولعددا  الربجمددا ااعرددات تسبيمددا   نتدد  عنددد اوقع ددا ر و اددبح ا  و

وعودى متدعوى  عودى، تطدم  مرداتا  ترييدف  اارمرمداا والدتا ا العحويويا لوبيدداان  ال ءمددا  مر 
العرنولوجيددا  واواعرددات ص  ايددا املسددال مردداتا  الربجمددا املعسددوتة والالوددي  أواتخميددا  املالمدددة، 

 الددعحري اآل  اليددناع  والعطددعي  اآل  وسنتنددت األتدديا مفدد  تالو ددي اآللددار و عيددبح املردداتا  ص عوددي 
 قروتيا لعسوير قساخ العينيميراا  موت 
ويادد  تبدداين أت دد  الرقمنددا ص تو،يددف الرجددال والنتددا  غدد  واقددح املالددا ر ايددد  ندده توجددد  -١١

هامدداا إلجيدداي فددرب اا  يلددا معزايدددة عوددى  ن األعمددال العجاتيددا الددد تمويهددا النتددا   اددبحت ميدددت 
 الالمدد  والنمددو اوقعيددايي، األمددر الددذي يتددري ص ُتميددق العنميددا الطدداموا لوجميددمير وص هددذا التددياق،
تيددبح خايية فددرب حيددول النتددا  عوددى العدددتي  وصعتدداب املردداتا  الرقميددا ومددا يعالوددق هبددا مددن 

 ي الرقم رمراتا  مباَترة األعمال ا رة عام ا تئيتاا ص تالزيز الطمول ص اوقعيا

بناء القدرات اإلنتاجية من أجل حتقيق أقصى قدر من املكاسب اإلمنائيةة  -خامساا  
 املتأتية من القتصاد الرقمي

ترعتدددد  التيا ددددا  او ددددعباقيا لبنددددا  المدددددتا  ال خمددددا  مهيددددا  لعددددا ص ُتميددددق صامدددد   -١٢
ص البوددان ال داليفا، مفد  اا صبد    سمراان  اوقعيداي الرقمد ر وقدد يسدرح اندا  هدذر المددتا  ُتددايا 

والددول اجلزتيدا اليدع ة الناميدا والبوددان الناميدا غد  التداحويا، الدد تواجده  اد ا اا  ق  البوددان مندو 
فجوا  تقميا حايةر وتتعوز  تنميا المدتا  اإلنعاجيدا تطدجيمي او دعفمات واندا  المددتا  وتالزيدز 

ل ُتتدا البد  العحعيدا و يابدا ايابدا اواعرداتا ر ولردن لوحرومدا   ن تتداعد ص كلدش مدن ةد 
 مواتيا ل  عفمات وتمدمي الدعي سو املبايتا  اأااا والتال  سو ُتميق اوتتاق واملطاتصار

ولعوددف العحدددي التيا دداث املعمفدد  ص تنميددا المدددتا  اإلنعاجيددا ل قعيدداي الرقمدد  مددن  -١3
اا ان  قد  البوددان مندو اا  عفاية منده، عومدحيل ا عالداي البودان لومطاتصا ص اوقعياي الرقم  واو

 ووا، توجدددد صفددد  مدددن  ااروالعحددددي التيا ددداث معالددددي األوجددده  ي ددد اارعمومددداا هددد  األقددد  ا دددعالداي
 اجملاو  التيا اتيا الد تمع د  مالاجلدا صويدا، مفد  البنيدا العحعيدا لعرنولوجيدا املالوومدا  واوتيداو ،

  ، وحمدددوق املوريدددا الفرريدددا، واملنافتدددا، والالودددي، والعرنولوجيددداوتسدددوير العالوددديي واملرددداتا ، و دددوق الالمددد
 واواعردددات، والم دددااي املاليدددا، سقدددافا سو التيا دددا  العجاتيدددا واليدددناعيار   سن مدددن ال دددروتي اتتددداق
 التيا دا  ووجدوي  دد  حرومدا اصمورددا يرفد  العالداون اددا المساعدا  ياةدد  ا رومدا ، والعنتدديق

 اآلةرينرالفالال ممي  احاب امليوحا 
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وتدددعو ا اجددا سو تددداا   يا ددا عامددا، عوددى اليدداليدين الددوط  والدددو  عوددى التددوا ،  -١٤
تالزيدددز  اميدددا سو ددد  مطدددروا توادددي  ترنولوجيدددا  املالوومدددا  واوتيددداو ر وتطدددم  العدددداا  الر 

 سقددددافا سو تيدددداو ،العواددددي  تالبابددددا املددددواتي لعحتددددا البدددد  العحعيددددا لعرنولوجيددددا املالوومددددا  واو
دد  د تيداو  مفعوحدا ل اا وقاجلروي ا ايفا سو العنصد من  ن  طر التيا ا الالامدا و نامعردا توجج

عءدا   جالددد  ا دددوتدددفافا ومنيدددفا جلوددد  املزيدددد مدددن او دددعفماتا ر وتطدددم  العدددداا  الراميدددا سو
 ندد  ال ددرائ س يددف و النسدداق الالددرييف ميتددوت العروفددا تما ددي البدد  العحعيددا واإلياتة الفالالددا لو

لوجيا ريا/ترنو املرتفالدددا وت دددو  او دددع اي عودددى مالددددا  وةددددما  اوتيددداو  التدددوريا وال  دددو
 ا مو وقار  صرر ئيعوى توافر سمدايااا املالووما  واوتياو ر ويالعمد الرام  إلنتنت  ي 

ولوععودد  عوددى ُتدددي املردداتا  الرقميددا املطددات سليدده  عدد ر،  ددعحعاخل البودددان سو تالدددي   -١5
قدافا سو عددتي ، سعالويي والعددتي ر و ديعسو  كلدش سيةدال تعيد ا  عودى نادي العالوديي والناي ال

ائف املسوواا ا  والو،املواقف الفرييا، وقد ينسوي عوى وقمي مناه  يتا يا منا با اليو  لومرات 
ر عمر لومالومددادتي  املتددسو الناددر ص العدداا غددداار وسقددافا سو كلددش، ُتعدداخل التيا ددا  العالويميددا  ي دد

 ملردد  والعحددديللعدددتي  اوينبعدد  سيمدداخل املردداتا  الرقميددا ص مجيددمي متددعواي  ناددا  العالودديي، ص سطددات ا
 طدداتصا الفعيددا تطددجيمي م والعسددوير املتددعمرين مدددى ا يدداة لومردداتا  ال خمددا لومددوة الالاموددار ومددن تددنن
اميددا املعمدمددا والن ودددانالب ص يتا ددا الالوددو  والعرنولوجيددا وا ند ددا والرايقدديا  وتمو ددد و،ائفرددا ص
 تعوىرعوى التوا   ن يتاعد عوى انا  املراتا  الرقميا املعو سا واملعمدما امل

وينبع  جلميمي البودان  ن تعري ن لوعحوو  املتعمبويا ايرل النار عن  وقاعرا الراهنار  -١6
ا  سعدداية ا ددرددن لتيوينبعدد  سيدد   اوهعمددا  لوبالددد اوجعمدداع  والتيا دد  ل قعيدداي الرقمدد ر ول

ة ر فددداو  الددددالعوخيدددمي او دددعباقيا  ن تتددداعد عودددى العءفيدددف مدددن طددداطر تندددام  او دددعمساب وت
سو  ةدرى  و  من و،يفا ناي ا مايا اوجعماعيا الد تدعي الالمال عندما ينعمووناا وتمعير حالي

 و يالموون  نعاا  عوى  و تامي  ران الالا  فممر
لرقمددد  اآلةدددذ ص العسدددوت سو اتتددداخ الفجدددوا  الرقميدددا ولعفدددايي  ن يف ددد  اوقعيددداي ا -١7

وتزايدددد تفددداو  الددددة ، ولوعنصدددد مدددن  ن لددددى املزيدددد مدددن النددداس واملؤ تدددا  ص البوددددان الناميدددا 
المدتة عوى املطاتصا الفالالدا فيده،  ديعالا عودى اجملعمدمي الددو  تو ديمي نسداق يعمده ادتجدا صبد ةر 

خنفدديف نيددي  ترنولوجيددا املالوومددا  واوتيدداو  ص فاملتددعوى ا ددا  لودددعي غدد  محددرعر فمددد ا
ص  ١.٢سو  ٢٠٠5-٢٠٠٢ص املائدددا ص الفدددتة  3جممددوخ مبدددايتة املالوندددا مدددن  جددد  العجددداتة مدددن 

ر وعوى هذا، فإن اذل جروي ا عباقيا  مر له ما يرب ترر وتعمفد  سحددى ٢٠١5املائا فمم ص عا  
قددت مددن العدداخت مددمي الطددرصا  ص او ددعفاية مددن طدرق اونعفدداخ مددن املالدداتل المائمددا وُتميددق  قيددى 

اا مبعردر اا مطدروعاا مبايتة العجاتة اإللرتونيا لوجميمي الد افذها األونرعاير و طوق األونرعداي  ي د
عوى تمييي مدى ا دعالدايها لومطداتصا ص العجداتة اإللرتونيدا واألنطدسا اا ملتاعدة  ق  البودان منو 

عودى ُتديدد اجملداو  الدد اا  عفاية منردار وهدذا  يتداعدها  ي داألةرى ص اوقعياي الرقم  واو
عاخل فيرا سو الدعي املتعردل  صفر من غ ها  ر(3)حيح

__________ 

من املعوقمي ا دعرمال تميديي األونرعداي و دعالداي الددول العاليدا لوعجداتة اإللرتونيدا حبودول موعدد الددوتة اأامتدا والتدعا  (3)
  لرنيبااي، وميامنات، و ياي، وليرب جملود العجاتة والعنمياف اواتن، ومجروتيا وو الدلمراطيا الطالبيا، و اموا، وصمبو 
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 ضمان اإلنصاف يف تقاسم منافع التحرك صوب القتصاد الرقمي -سادساا  
يسددرح اونعمددال سو اوقعيدداي الرقمدد  ُتددداي  ةسدد ة تعسودد   يا ددا  طموحددا ترفدد   -١٨

ذر العحددددداي  تعجدددداوخ هددددلوبودددددان الناميددددا جدددد  املنددددافمي اإلمنائيددددا احملعموددددا  ددددذر العرنولوجيددددا ر و 
 األ ا دديا ، الطددروت يا ددا  تنميددا املردداتا  و ددد الفجددوة الرقميددا، الددد نيفدد ، عوددى الددرغي مددن كلددش

 اوقعياي الرقم ر ل ندماخل ص
مدددا تحالعدددرب العرنولوجيدددا  الرقميدددا اجلديددددة قوبددداا لومدددواخين خبيدددوب صيفيدددا اإلنعددداخل اا وغالبددد -١9

 العسددوير،و ي البحددل وتنايمدده ص    دد  الميمددار ومددنتى كلددش مددن   ددا تالسدد  األاددول غدد  املاييددا ) 
و دددوى  بيددداان ،ال والعيدددميي، واملءسسدددا ، والربجميدددا ، ويتا دددا األ دددواق، والعو ددديي، وقواعدددد

ا ةدددما ر   املاييددغدد هددي  ص يت  الدددة ر ولرددن اععبددات األنطددسا املعيددوا  ألاددول اا كلددش( يوت 
 دوي العمويديددا، و ن ا ددوهددذا يالدد   ن اأدددما  ص الالددا  الرقمدد  تععوعدد   صفددر فددنصفر ص قسدداخ التددومي

 بحت طعوددفملفدد ،  اددو  اارابفطددياا اددا التددومي واأدددما  ص عمويددا اإلنعدداخل ىلةددذة ص اونسمدداس تددياب
 ي العيددمييجددزا ،  وقددد يددزياي ال ددعم مددن  جدد   ميددمي توددش األ اا، جددزا  عمويددا اإلنعدداخل  صفددر تطدداار

 واإلنعاخل والعوخيمي، ص موقمي جعراص واحدر
والتدؤال ا ا دي هددو  ي جدز  مدن عمويددا اإلنعداخل  ددعنعم  سليده الرقمندا حبيددل تمدتب مددن  -٢٠

ي العطدددعي  اآل   لروادددوات  سو سعددداية  نطدددسا اإلنعددداخل سو البوددددان األجدددزا  األةدددرىر وقدددد يدددؤي
املعمدمدددار ومدددمي كلدددش، فدددإن األيلدددا املمنرجدددا احملددددوية املعاحدددا ص هدددذا اجملدددال تدددوح  امودددا سعددداية 

ر وعودى النمدييف مدن كلدش، فدإن التيا دا  (٤)اليناعا  من البوددان الناميدا سو البوددان املعمدمدا
ءدا  العيميي يتاعدة ا ا وب و جرزة السباعا الف  يا األاالاي ص البوددان الراميا سو خايية ا ع

الناميا، سو جان  او عفاية من املالووما  عن ييناميا  التوق احملويا من ة ل ترنولوجيدا  
املالووما  واوتياو  املرتبسا إبنتنت األتيا  )يدا ص كلدش ا و دبا التدحاايا وُتويد  البيداان  

، قددد تعدديح نمدد   نطددسا العيددميي  ددو تددرصا  البودددان الناميددا إلنعدداخل  ددومي وةدددما  ال ددءما(
مريَّفدددا و،ائفحردددا ومسا دددا حتددد  املواادددفا  الدددد حيدددديها عم عهدددار وقدددد تيدددبح المددددتة عودددى 
او عجااا املرنا لوالم   احملويا كا   مهيدا ةاادا لوبوددان الناميدا الدد تالرقدت فرادرا لوعيددير 

 اارناميا العجاتة الالامليا، لرن   واقرا احملويا  و اإلقويميا صب ة نتبياطدة لع اعل يي
ولعتء  الفوائد اإلمنائيا الد قد توفرها ىل ت الرقمنا هذر عوى عمويا اإلنعاخل، قد ُتعداخل  -٢١

و اعا املوجردددا  دددات واليدددنالبوددددان الناميدددا سو سعددداية مواخندددا  يا دددا ا العمويديدددا ص ميددددان اواعرددد
   اواعرات، قدا لتيا اع، منعموا سو سي   املزيد من اوهعما  وععباتا  السو ر فبالنتبالالر 

ولوجيددا طددر العرننيالدد  كلددش ا ددعرمال التصيددز العمويدددي عوددى انددا  المدددتا  الددد تدددعي وتالجدد  
ز التصيد ةمدن  جد  خايي املتعوتية واععمايهدا، سقدافا سو ترييدف العرنولوجيدا مدمي الادرول احملويدا،

ريفدا مدمي ماا نيامد مدمي وجدوي و،دائف ومدزااي جديددة اا،عوى سنعاخل التومي واأددما  امليدمما حدديف
اددا مجيددمي  العفاعدد  احعياجددا  املتددعرورا احملويددار وتطدددي هددذر النرددوخل او ددعباقيا عوددى  مهيددا

 اجلرا  الفاعوا الد تتري ص اواعراتر

__________ 

  ددددو اددددفما عامليددددا جديدددددة –ف مددددا االددددد العمطددددف ٢٠١7تمريددددر العجدددداتة والعنميددددا، ، ٢٠١7اناددددر األونرعدددداي،  (٤)
 ، نيويوتك وجنيف(ر A.17.II.D.5)منطوتا  األمي املعحدة، تقي املبيمي 
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ر عددددن طريددددق املزيددددد مددددن التيا ددددا  ولرددددن تدددددعيي فالاليددددا  ددددوخل اواعرددددات اجلامالددددا هددددذ -٢٢
اليددناعيا املوجرددا اددوب السودد ر وهددذا يمع دد  مددن ا رومددا   ن تعيددرل عوددى النحددو العددا ف 

عدن طريدق اوتدتا   مدف ا  اا،اوافرا متعرورا لوتومي واأدما  اواعراتيدا امليدمما واملنَعجدا  ويد
مدن ةد ل تد    ، مدف ا ا روم ؛ واوافرا اوا واد  ادا املتدعرورا وامليدمما واملنعجدا

 لوسودد  اأدداب عوددى مبعَرددرا  الطددرصا  احملويددا، مددف ا اا نطددساا العوعيددا والعو دديي؛ واواددفرا مروجدد
اوا ددسا ا ددوافز ال ددريبيار وقددد يتددري اجلمددمي اددا  يا ددا  اواعرددات واليددناعا هددذر، او ددعباقيا 

 ر٢٠3٠املتعداما لالا  ص ُتميق  هدال ةسا العنميا اا صب  اا  واملوجرا  و السو ، س رام
ويالعمد اوقعياي الرقم  عودى توليدد البيداان  وفزينردا ومالاجلعردا ونموردا، ياةد  ا ددوي  -٢3

الوطنيددددا وةاتجرددددا عوددددى حددددد  ددددوا ر وقددددد  اددددبح ا يددددول عوددددى البيدددداان  وُتويورددددا يرعتدددد   مهيددددا 
التيا ددا   ن يالدداجلوا ا ددتاتيجيا لعالزيددز المدددتة العنافتدديا لوطددرصا  عددرب المساعددا ر وينبعدد  لواقددال  

مدن  جد   الم ااي العنايميا املعيوا  لبياان ، محواخجنا اا حاجا الطرصا  سو مجمي البياان  وُتويوردا
 اواعرات وُتميق مرا   ص الرفا ة، مدن جردا، واملءداول املعالومدا امدن املالوومدا  وةيواديعرا

 الطبريا احملعمودا النامجدا عدن ميدزا وحرصعرا وموريعرا، من جرا  ةرىر  قف سو كلش  ن اآل ت 
املعحددرك األول ص موريددا البيدداان  ومددا يعيدد  هبددا مددن لات ددا   عموددا طوددا  ملنافتددا ينبعدد   ن 
تالاجل عوى الياليد الوط  عن طريق التيا ا  ال ريبيا و يا ا  املنافتا ومرافحا اوحعرات 

ايددا البيدداان  جمددز ، كلددش  ندده تعالدداطى مالدده املنا ددبار  مددا عوددى اليدداليد الدددو ، فالناددا  ا ددا   م
 ددوخل تنايميددا عامليددا وسقويميددا ووطنيددا طعوفددار خي عوددى كلددش  ن اوددداانا انميددا صفدد ة و تددزال تفعمددر  

ُترمده اا تقميداا سو تطريالا  ص هذا امليدانر وهدذا قدد يدؤيي سو يةدول البوددان الناميدا عاملداا صوي
 وترصا  تالم  عوى الياليد الالامل راا فر تمدممالاي  وقالعرا سو حد االيد اودان  ص

وو يزال هناك تباين صب  ص اآلتا  اطدنن هدذر املتدائ ر فدالباليف يدرى  ن اععمداي قواعدد  -٢٤
معفاوع اطن ا ص هذر املرحوا قد حيول يون نطو  لوائح جرا  االيف املمات ا  و منات التووك 

مت صفدد اا ص جمددال اوقعيدداي الرقمدد ر ويددرى الددد لرددن  ن تطددرورا يون مددربت الطددرصا  الددد تمددد
الباليف اآلةر  ن اععماي قواعد ص هذر املرحوا ص هذا اجملال التريمي العسوت  ااق ألوانده ويمودص 
يون متددددوي ا يددددز التيا دددداث لواقددددال  التيا ددددا ر ومددددمي كلددددش، يطدددد  الددددر اين سو  ن ا يردددد  

وليددا قددد و يرددون مريددن لوعالامدد  مددمي املتددائ  املؤ تدد  ا ددا  لوال قددا  العجاتيددا واو ددعفماتيا الد
الناتابا عن ا عءدا  العرنولوجيا  الرقميا اجلديدةر وقد تدوفر ىلليدا األونرعداي ا روميدا الدوليدا، 

لوحدوات اطدنن هدذر املتدائ  اا منا دباا ص  ياق تصن عم  األونرعاي املعالوق ابنا  توافق اآلتا ، مندرب 
 لعيت  تماتب النروخلر

 الستنتاجات وتوصيات السياسة العامة -سابعاا  
صبددد ة اا  ص مجيدددمي جوانددد  ا يددداة اوقعيددداييار فرددد  تعددديح فراددداا عميمددد نيفدد  الرقمندددا ُتدددووا  -٢5

، ولردن هدذر الفدرب لدن تعحمدق سكا   تنفَّدذ  يا دا  ٢٠3٠لعنفيذ ةسا العنميا املتعداما لالا  
 لوعحدداي  الربد ة الدد تسرحردا الرقمندا،ا عباقيا عوى الياليدين الوط  والدو  من  ج  العيدي 

و  دديما  لنتددبا لوبودددان الناميددار وقددد قدددمت هددذر املددذصرة االدديف التيا ددا  الددد قددد تناددر فيرددا 
 الدول األع ا  ص مناقطا ا ص جمود العجاتة والعنميار وتطم  هذر التيا ا  ما يو ف
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ك سو اإلنتنت وا عالداي تتعوج  الرقمنا، ص  ياق الفجوا  المائما ص النفا ) ( 
البودان الناميا الالا  ل  عفاية مدن العرنولوجيدا  الرقميدا، خايية صبد ة ص الددعي املمدد  سليردا صد  
ددن ترنولوجيدددا املالوومدددا  واوتيدداو  ومدددا يعيددد  هبددا مدددن انيدددا ُتعيددا ومرددداتا  وايابدددا مؤاتيدددا  ُتت 

 النادر ص يوت طعودف مبدايتا  العالداون ل قعياي الرقم ر وتيدا تدوي الددول األع دا  ص هدذا اليددي
 الدو ، يا فيرا تالبابا منيدا "مبدايتة األونرعداي لوعجداتة اإللرتونيدا لوجميدمي" مدن  جد  تما دي مجيدمي

 ؛البودان عوى نساق وا مي منافمي الرقمنا
ينبع  لوبودان  ن تنار ص ترييف نامرا العالويميا والعدتيبيا و يا دا ا الراميدا  )ب( 

ُتداي  اوقعياي الرقم ر وجي  سيتاخل مجوا من املراتا  الرقميا ص مجيمي متعواي   سو مواجرا
ا  الرقميدا ادا الناا  العالويم ر وجي  التصيز عوى سخالا العحيزا  المائما الد تالدوق تنميدا املردات 

 ؛النتا  والفعيا 
يدددا ينبعددد  لوحرومدددا   ن تنادددر ص الريفيدددا الدددد لردددن هبدددا ترييدددف نادددي ا ما )خل( 

 ؛او  الدة  الذي قد تسرحه الرقمنااوجعماعيا لوحد من ةسر خايية او عمساب وتف
 ينبع   ن تعسوت  يا ا  اواعرات ص البودان الناميدا ادوب ا دعرمال المددتا  )ي( 

 عوددى ا ددعيالاب وترييددف العرنولوجيددا  المائمددا مددمي العرنولوجيددا  املسوواددا لعوليددد منعجددا  وةدددما 
 وحعياجددا  املتددعرورا احملويددار ولرددن تدددعيي فالاليددا هددذر الددنحر  مددن ةدد ل اا مبعرددرة ميددمما وفمدد

 را ا  اليناعيا املوجرا  و السو املزيد من التي
    


