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موجز تنفيذي
أضح ا انارححات الاونولوجيححاا الرقميححس ال حري إلنتح الناححاج والاحححاتا ،وياححي ر ححا
لنانميحس امل ححادامس وي حراي ححدما أمام حا عنححا حححد ال حوا .واتححانا ا جمم عموعحس مححن األتح نس
التشح ححا يس ال ح حوات ا مح ححن الح ححدول األعةح ححا ،.تنح ححاقل قح ححذ املح ححذ را ا ت امل تبح ححس عنح ححا الرقمنح ححس
والاونولوجيححاا الرا،ححدا ،و تححيما ن عححا ا النااجيححس والاحححاتا والومالححس وانوححدا امل ححاواا
وختاححامل املححذ را وبة ح تو ححياا تياتححاتيس لو ح ين ححر ي ححا عنححا الاحححاتا والانميححس ،و ا ححس
ضححروتا اتبححاو ححء وححول جماا .وض ح ال ياتححاا عنححا الاححويد الححو  ،وجمج حرا .ح حوات م ححامر
ورح ن اونححول القنيميححس والوامليححس املمونححس ن اسححا ا ال ياتححاتيس الر،ي ححيس ،والن ححو موانيححس
اتححافا ا امل حرأا م ححن الفححر الححد ياي ححا ا قااححا الرقم ح  ،وام ا اجل ححو املاةححا را مل ححاعدا
البندان ن توي ا لا قيق اجلاقزيس الرقميس

__________

*

تقرت نرر قذ الوثيقس وود اتتيخ النرر ا عايا ي ل روف خاتجس عن جمتا ا اجل س املقدمس هلا
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أولا -حنو عصر رقمي جديد
 -١ت وتا الرقمنس ت وتا تريوا منذ اعامحا وحرجمء عمح تحونا ورح ن عامح املونومحاا ن
ع ححا  ٢٠٠٥ون ع ححا  ،٢٠١٨جت ححاوا ع ححد م ححاتدم الن ن ححت نا ححف ت ححوان الو ححا لنم ححرا
األوم وأ ح ححب ت قح ححدتاا الرح ححبواا واألج ح ححزا الرقميح ححس اليح ححو أ ح ح وو ح ح ح ححا انح ححت عنيح ححه،
واتححاد دثت تونولوجيححاا وخححدماا جديححدا ح ا وندرححرا وتكنكنححت ن ح موححان منححذ القمححس
الوامليس سام املونوماا( )١ونايحس لذلك ،اا ا املتا ر عنا الانميس أيةا
 -٢وم اتتفحاو أعحدا األشحتا الحذين ي حاتدمون الا بيقحاا واألج حزا اجلديحدا اتحاتداما
أشد ا س يرم أنر س ماناميس ،وانارحات أج حزا وخحدماا جمن نحت األشحيا ،.أ حب ت البيحاجا
موت ا جممنا،يحا للحا األةيحس ومحا انفوحت قحدتا البنحدان عنحا اواحول عنحا البيحاجا الرقميحس و و حا
وتنقي ا د مدى الفواليس ن نرر الاونولوجياا الرا،دا لدعمل أقداف الانميس امل ادامس
 -٣ومن امل نَّمل وحه عنحا ن حاا واتح أن الرقمنحس أ نقحت الونحان ملوجحس جديحدا محن ا واوحات
ت ححاؤثر ًث ح ح ا ش ححديدا ن البر ح حريس ،جمني ت ححاك الووق ححاا و ح ح امل ح حوا ن واوووم ححاا والر ححر اا،
وتححادبدل قيوح اساموححاا وا قااححا اا وتححيوون م ححاوى ا نححدماج ن ا قااححا الرقمح أقححمل
ِّ
حمد لننمو والنااجيس والانميس البرحريس الرقمنحس والاونولوجيحاا الرا،حدا تاي حان ر حا جديحدا
( )٢
ب ،و ت رحان أيةا عد ا من الا دما واملتا ر
ملماتتس األعمال الاحاتيس
 -٤وميوحن أن تقنح الاونولوجيحاا واملناحاا الرقميحس توحاليف موحاموا الرحر اا وتي حر
الو ححول جمم عم ححو .ج ححد ن األتح حواا الو ني ححس واألجنبي ححس ححيمون لنم ححوت ين ال ححذين يوام ححدون
اعامحا ا أ ح عنححا الاححاتا اللو ونيححس ،مح و ،أن إلفةحوا توححاليف الا حنيمل ،و ا ححس يمحا ياونححق
لحملاوى املاااي تقميا عووا عنا نيلك ،ميون أن توزا الرقمنس جمنااجيس مؤت اا األعمحال وتاحي
جمموححاجا جديححدا لححرم ا األعمححال وا واوححات وخنححق ححر الوم ح وميوححن أن ت ححاعد الرححر ِّ
اا،
و تيما املؤت اا البالكس الاكر واملؤت اا الاك ا واملاوت س اوحمل ،ن جتاوا اوحواجز الحد
تو توتو ا ،ومتون ا من ا خنراط ن أنر س الاواون و الن را .ن اواوات واتحاتدا لليحاا
متويح ودينححس م ح الامويح اجلمححاع للضححا س جمم نيلححك ،ميوححن أن تقنح اونححول اجلديححدا القا،مححس
عنا ال اب اللو وين اواجس جمم ا تا مات ن موداا تونولوجيا املونوماا وما يقاو نيلك
من خ اا نيس اخنيس وميون أن تي ر الاحاتا اللو ونيس اتتقا .تنحك املؤت حاا واحو حر
الاموي والوتا ،الوفينس وبنا .تححوا لنموحاموا عنحا الن نحت ميوحن الا قحق من حا ،وميوحن
أن ت ححاعد ن اجاححذاب عمححو .جححد وشححر ا .ن األعمححال وتححؤ ي الرقمنححس أيةححا وتا ت،ي ححيا ن
توتي ن اا وًث الاونولوجيحاا الرا،حدا ،الحد ين حوي ح من حا عنحا جمموحاجا ح ى لا ح ي
قيححق أقححداف الانميححس امل ححادامس الححذ ا .ا ح ناع والبيححاجا الةححتمس واووتححبس ال ح اويس
والاونمل ا ل واختاني القراتاا ونا .عنا اخلواتامياا ن ا أ واا قويس لناكي
__________

()١
()٢

A/74/62−E/2019/6
UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development
(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva); UNCTAD, 2018a,
Technology and Innovation Report 2018: Harnessing Frontier Technologies for Sustainable
)Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and Geneva
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 -٥وين وي جم وا الاونولوجياا الرقميس أيةا عنا دما وتواليف وخمحا ر وميوحن أن
يؤ ي الافحاوا ن حر اواحول عنحا الاونولوجيحاا الرقميحس املي حوتا الاونفحس ،والقحدتا احملحدو ا
عنححا ا تححافا ا الفونيححس من ححا ،جمم جمج ححاف ن تواي ح منا و ححا قححد ي ححافيد مححن تنححك املنححا
عنا وجه اخلاو األشتا حمحدو و الاونحيمل وقنينحو الملحا للقحرا.ا والوااوحسا وتحوان املنحا ق
الريفيححسا واألشححتا نيوو القححدتاا واوقححوا احملححدو ا يمححا ياونححق للحروا للن نححتا واملؤت ححاا
البالكس الاكر واملؤت اا الاحك ا واملاوتح س اوححمل وقحس قنحق محن أن يحؤ ي ا تحاتدا الواتح
الن اا لناونولوجياا واألمتاحس واملناحاا اللو ونيحس جمم خ حا،ر ن الوفحا،ف وتزايحد الافحاوا ن
الححدخ وتزايححد تر ححز القححوا ال ححوقيس وال ححروا وميوححن أن يححؤثر أيةححا ًثح ا تححنبيا ن القححدتا الافاوضححيس
لنم حاومن وامل ححا نو والومححال ويفةح جمم قححدان اخلاو ححيس عحووا عنححا نيلححك ،ينبكح أن
توححون الرححر اا واملن مححاا واووومححاا واأل حرا عنححا اتححاودا لنااححدي ملححا تححيناق جمم اسححال
الرقمح ح م ححن أش ححوال ال ححنو الرقمي ححس املر ححينس ال ححد يا ححمل ووةح ح ا و ححاو جن ححا ،وأخح ح ا ،ت ح ح
الاونولوجيححاا الرا،ححدا ححدما قانونيححس وتن يميححس وأخوقيححس يمححا ياونححق وازايححد القححدتا عنححا اختححاني
القراتاا لدى أج زا وخواتامياا ت اتد الاونمل ا ل و ني البياجا عنا ن اا وات
 -٦وتر ححز الف ححروو الاالي ححس عن ححا ححر الرقمن ححس والاونولوجي ححاا الرا ،ححدا و ححدم ا ن ع ححا ا
النااجيس والاحاتا والومالس وانودا امل اواا

اثنيا -منو اإلنتاجية
 -٧وححدأا ق اعححاا الاححناعس الا وينيححس واخلححدماا والنق ح  ،و ح والزتاعححس أيةححا ،تناق ح ححو
عموعححس مانوعححس مححن الاونولوجيححاا الرقميححس املا ححوس الن ححاا وتن ححوي الاونولوجيححاا والومنيححاا
األتاتيس ن قذا الاد عنا ل ت وويدا املدى ن تن يمل الوم والنااج والاححاتا ،ييحأ أ حب
الاححز الان يمح واجلكحران القححا،مل مياححد مو ححا ليرحم وفححا،ف األعمححال الاحاتيححس و ححاا الوفححا،ف
الد تا مل وو ا س اتاتدا املور حس وميوحن لنرحر اا الحد تنتحرط ن عحال الرقمنحس أن تزيحد فحا.ا
تن يم ححا ،وأن ي ح ح عني ححا أ ححر م ححن نيي قبح ح الو ححول جمم ع ححد أ ح ح م ححن الوم ححو .وتق ححد
خححدما ا جملححي مل ،وأن ت ححرو ت ححوير املناحححاا ،وأن تباوححر املناحححاا واخلححدماا واونفححس أق ح  ،مححن
ون اواجس جمم خ ا مو فس عنا م اوى الن مل أو م اتاا اخنيس ن تونولوجياا املونوماا
 -٨غ ح أن قيححاري ًث ح الرقمنححس ن النااجيححس ي حزال أم حرا ححوبا ،وختانححف ا تححانااجاا ن
قذا ال ياا لخاوف الدتاتاا( )٣قحد خناحت ووحل الدتاتحاا جمم أن البيح عنحا الن نحت
يوححزا النااجيححس ،ويححؤثر أشححد الاح ث ن املؤت ححاا الاححك ا اوحححمل ون اخلححدماا وتدح ا تاتححاا
أخححرى أةي ححس ا ت املاا ححنس لوح ححمل وال حروا الر ححبو  ،ة ححو ع ححن أةي ححس عوام ح أخ ححرى مومن ححس،
امل اتاا والاكي الان يم جم أن تاتاا أخرى ختنح جمم وجحو ل ت قويحس ن النااجيحس،
وتذقب جمم أن الوا تمبا ير د عو ا جمم مفاتقس النااجيس
 -٩وقنا ثكراا جمحاحا،يس موضحوعيس و حدما أخحرى ن قيحاري ًثح الرقمنحس ن النااجيحس
وي ح ححاكرا األم ح ححر وقا ح ححا قب ح ح أن تنار ح ححر الاونولوجي ح ححاا وتا ح ححب وا ،ح ححدقا وين ح ححس وقاون ح ححس لنقي ح ححاري
__________

()٣

UNCTAD, 2015, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for
)Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.1, New York and Geneva
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وليا قنا توى عد حمدو من مؤت اا األعمال الد تبنت عمنيس الرقمنس للوام حىت ا ن،
وينمححا ت حزال املؤت ححاا البالكححس الاححكر واملؤت ححاا الاححك ا واملاوت ح س اوحححمل ن البنححدان الناميححس
األ ر ختنفا عن الر ب وعنيه ،إن ا ت الوامنس املاانس للنااجيحس لحن تحنووا ن الحاحا.اا
جم عندما تناق البندان والرر اا من مرحنس جمنرا .ا قااا الرقم جمم مرحنس توميمه

اثلثا -توسيع نطاق التجارة العاملية
 -١٠تاي املنااا الرقميس لنرر اا ،مبا ي ا املؤت اا البالكس الاحكر واملؤت حاا الاحك ا
واملاوت ح س اوح ححمل ،ر ححا جدي ححدا لوخن حراط ن الاح ححاتا وميو ححن أن تي ححر موات ححب ن الوف ححا.ا
فححل توححاليف املوححاموا واوححد مححن الافححاوا املونومححاظ الححذي تدعمححه ن ححمل الااححنيف ويححؤ ي
نيلك جمم اخنفا أتوات ا تا و وام ا جمموانيس الو ول جمم األتواا وتوزيز املنا س و
اتححاتدا امل حوات غ ح امل ححاكنس مبححا يوف ح وام ا املرونححس لححدى مقححدم اخلححدماا وي ح مل األ حرا
والرححر اا ،ور حرا .ال ححن واخلححدماا أو ويو ححا عنححا الن نححت ع ح اوححدو  ،ن الاحححاتا الدولي ححس
والاحاتا اللو ونيس ع اودو
 -١١وو قححا لحاححا.اا األونواححا  ،اا ا مبيوححاا الاحححاتا اللو ونيححس الوامليححس ون ححبس  ١٣ن
وتحححنت فححرا اثنححس ن عححد
املا،ححس ن عححا  ،٢٠١٧لااح جمم مبنححا قححدت  ٢٩ترينيححون و ت د
املا ححوق عنححا الن نححت ،جمني اتتف ح ون ححبس  ١٢ن املا،ححس ليا ح جمم  ١.٣ونيححون شححت  ،أو تو ح
توان الوا وعنا الرغمل من أن مو مل املر ين عنا الن نت اش وا تنوا وخدماا من ل،و
حمني  ،اتتفوت ن بس املر ين محن اخلحاتج محن  ١٥ن املا،حس ن عحا  ٢٠١٥جمم  ٢١ن املا،حس ن
عححا  ٢٠١٧ونايحححس لححذلك ،ونكححت مبيوححاا الرححر اا لنم ححا نو ع ح اوححدو ح حوال ٤١٢
ونيون و ت ،أي  ١١ن املا،س تقريبا من عمحوو الاححاتا اللو ونيحس وح الرحر اا وامل حا نو ،
ووححد أن انححت ن ححبا ا  ٧ن املا،ححس ن ع حا  ٢٠١٥و ت حزال الاحححاتا اللو ونيححس و ح الرححر اا
م يمنحس ن قحذا ال ححياا ،جمني ترحو  ٨٨ن املا،حس مححن عمحوو الاححاتا اللو ونيححس عنحا الن نححت،
لوححن ق ححاو املوححاموا و ح الرححر اا وامل ححا نو ش ح د أ ح منححو ،جمني اا ون ححبس  ٢٢ن املا،ححس
( )٤
ليا جمم  ٣.٩ترينيوجا و ت ن عا ٢٠١٧
 -١٢وم ححن األم ن ححس األخ ححرى عن ححا ًثح ح الرقمن ححس ن الاح ححاتا الواملي ححس ات ححاو ن ححاا ححا تاا
اخلححدماا الححد ميوححن ت ححنيم ا تقميححا ،الا ح م أو الومنيححاا الاحاتيححس أو اخلححدماا املاليححس ف ح
الوقد املاض  ،منت قذ الاا تاا تنوم ون بس ت اواي و  ٧ن املا،س و ٨ن املا،س وو نت جمم
( )٥
اقا ٢.٧ .ترينيون و ت ن عا ٢٠١٧

رابع ا -تغري العمالة واملهارات
 -١٣ياوق أن تؤ ي ام ا الرقمنحس واتحاتدا الاونولوجيحاا الرا،حدا جمم اخحاول حر الومح
وامل اتاا( )٦افة جمم خنق وول الوفا،ف وامل ن اجلديدا ن ق اعاا شىت ،و تحيما ن

__________

()٤
()٥
()٦
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تياا جمنااج تحن وخحدماا جديحدا أو توحدي املناححاا املوجحو ا ون الوقحت نف حه ،د امح أن
ختة م ا عديدا لألمتاس و/أو يد اوان ن أ ا ،ا مباا ت خاتجيس ،ا يؤ ي جمم اند ت وفا،ف
أخححرى ويك ح بيوححس الوم ح تكي ح ا شححديدا وأخ ح ا ،ميوححن أن تك ح الرقمنححس فححروف الوم ح مححن
املاوق  ،عنا تبي امل ال ،أن تؤ ي منااا الوم عنا الن نت ،الد تحوا،مل امل حا عنحا عمحوو
ن ححاا امل ححاتاا املااحححس ،جمم جمحححداث ححول ن أت حواا الوم ح وافةححي عقححو أ ححر مرونححس وام ا
املنا س و الومال ،ا قد إلفل الدخ ويقن اومايس ا جاماعيس
 -١٤وختانححف ا تا .اخاو ححا ب ح ا ورح ن األثححر الوححا الححذي د امح أن ي تححب عنححا الرقمنححس ن
الومالححس ال اليححس ،ومححا جمنيا انححت فححس خنححق الوفححا،ف ت ح ج عنححا فححس تححدم قا وقنححا أيةححا
 ،عنا ا تاق اب ن توا الوم من جرا .ا واوات الاونولوج  ،وتر وول الدتاتحاا
جمم أن احامال ًثر املرأا تنبا وذلك أقوى مقاتنس للرج وم نيلك ،حإن حان الاكيح تيرحم
ي الق اعاا ،تاتانف ل ت اخاو ا ب ا و الق اعاا والبندان ،ي حب م حاوى تقمنا حا
وقيو اقااا ا ا
 -١٥وعنا أي حال ،تاواجه ي البندان دي جماتحس ر الاونمل مدى اوياا ح يا ح
لنومححال ا ناقححال مححن م نححس جمم أخححرى ن م ححاتقمل الححوفيف  ،ألن الرقمنححس جتوح م ححاتاا الاويححف
أق ححمل م ححن نيي قبح ح ححو و ححد م ححن م ححاتاا جدي ححدا لوت ححافا ا الاام ححس م ححن الف ححر الناشح ح س ع ححن
الاونولوجياا اجلديدا  -مبا ي ا م اتاا ني البياجا املا حوت ووضح اخلواتاميحاا ،وامل حاتاا
اواتححوويس الوامححس لاوييححف ال حن مل وت ححوير اخلححدماا لألت حواا احملنيححس ،وامل ححاتاا امل نووححس اخ ح
الر ححر اا واملن م ححاا األخ ححرى ،وجمملح ححا األ ح حرا ال ححوا لس ححال الرقم ح ح والعوم ح ح لنو ححوت عنح ححا
املونوم ححاا وتقي ححيمل نوعيا ححا وقيما ححا وات ححاتدا املح حوات املااح ححس عن ححا الن ن ححت وم ححن شح ح ن ام ا
مرات س الن ا .ن ختاااا الونو والاونولوجيا واهلندتس والرمضياا ،حيحأ تحزال أعحدا قن
ون أعدا الرجال ،أن ت اعد ن اتاتو قيمس أ من الرقمنس

خامسا -خطر تفاقم أوجه انعدام املساواة
 -١٦يمححا ياونححق و ححد قححوا الافححاوا ن الوححا النححام  ،تاححي الرقمنححس ر ححا وت حراي ححدما ن
لن موححا( )٧حالن را املافا،نححس لا ححوت ا قااححا الرقمح ترححد عنححا انارححات املونومححاا وووهلححا يح
الناري ،ا يرو من نقا لنمونيج جممنا ،جديد مناف وم ادا وي يا ي حاند جمم متوح الن حان
و قيق ت اقه جمم أقاا حد ون ود من ال و جمم اواول عنا أ قدت ون من األتلاي
وميوحن لنرحر اا الحد تنتحرط ن الرقمنحس أن ت حافيد محن الفحر اجلديحدا لألعمحال الاحاتيحس ومححن
اخنفا تواليف الدخول جمم األتواا ،ازيد من جممواجا الانميس ا قااا يس
 -١٧ون الوقت نف ه ،قنا شواغ مازايدا من أن ختنت الاونولوجياا اجلديدا ناعاا
أب من ا ،وتوت قوا الافاوا املوجو ا ا ن ن الدخ  ،وتحؤ ي جمم ام ا تر يحز ال حن س وال حروا
م تزايد ن اا اووتبس واألمتاحس واتحاتدا الحذ ا .ا ح ناع  ،ميوحن أن تنحدثر وفحا،ف وم حا
جمضا يس ،حىت وجمن انت النواتء والنااجيس ت تف  ،ا ت عا،داا تأري املال
__________
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 -١٨وميوححن أن تححؤ ي يناميححاا الفححا،ز ا ح عنححا ح ش ح  .ن ق ححاو املناححاا ،م ح
 Googleو Uberو Facebookو ،WeChatحيححأ ت ح ا مل ا ت الرححبويس ألول مححن يححدخ ال ححوا
وملححن يةح املوححاي  ،جمم ام ا جموحراا تجححس ا تححاق اب ن القاعححدا الاححناعيس عححووا عنححا نيلححك،
إن توزيحز قحدتا ج حس مويَّنحس عنحا اتحاكول الاونولوجيحاا اجلديحدا مقاتنحس لجل حاا األخحرى الحد
تاح حوا ر ل ححدي ا جممواني ححس اوا ححول عن ححا املح حوات والاونولوجي ححاا نف ح ح ا ،ت ححيؤ ي جمم ح ح الق ححدتا
الانا يس قدما وج وا،د ا قااا الرقم ( )٨وت ز الرحر اا الرقميحس الر،ي حيس حاليحا ن وةحوس
وندان وقيا ا الا والو ما املا دا األمريويس

سادسا -توصيات سياساتية
 -١٩ياححي ا قااححا الرقمح ر ححا جديححدا لناحححاتا والانميححس وي حراي أمام مححا ححدما جديححدا
أيةححا ،أمححا املواتححب الاححا يس ني ححت تنقا،يححس و ام ح أن تاححواو توايوححا ماوا ححا ولو ح عنححا
الاحاتا والانميس يرغب ن الن ر ن الاو ياا ال ياتاتيس الااليس:
وكي ححس ض ححمان ج ح من ححا الرقمن ححس والاقني ح م ححن خما رق ححا جمم أ ح ححد ،ينبك ح
(أ)
لن ووماا أن تاب ححا شحامو لنحميح ين حوي عنحا ححوات وح أ ح اب املاحن س املاوحد ين
للضححا س جمم نيلححك ،ينبك ح أن تر ححز ال ياتححاا وا ت ح اتيحياا الو نيححس عنححا ت ححت البيححاجا
الرقميس ألغرا الانميس لتا داث ما ينز من قيا أتاتيس وم اتاا ولوا ،تن يميس()٩ا
(ب) ينبك ا تامرات ن مناقرس اواجس جمم اختاني جمجرا.اا تياتاتيس جمقنيميس و وليس
لوتاحاوس مل ا ،تاونحق مح و لملنا حس وةايحس امل حا نك ومنويحس البيحاجا وةايا حا واخلاو حيس
والةرا،ب والاحاتا ن ا قااا الرقم ()١٠ا
(ج) ينبكح الن ححو ياححول املحرأا عنححا الفححر الححد ياي ححا ا قااححا الرقمح  ،مححن
أج تةييق الفححوا الرقميحس وح اجلن ح  ،ومحن مزيحد محن الن حا .جمموانيحس حب خح جمضحان،
وام ا ر الوم واواول عنا املونومااا
( ) وكيس اوينولس ون أن يؤ ي ت وت ا قااا الرقم جمم ات او الفحواا الرقميس
والافاوا ن الدخ  ،ينبك وذل مزيد من اجل و املاةا را مل اعدا البندان ن تدعيمل اتاودا قا
قانا الفر الناش س عن الرقمنس ،ووتا ،ترم اووات الفوال م اجل اا املا س وا تحافا ا
مححن مبححا تا الاحححاتا اللو ونيححس لنحمي ح الححد يقو قححا األونواححا  ،والاقييمححاا ال حريوس لنحاقزيححس
لناحاتا اللو ونيس

__________
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