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 جملس التجارة والتنمية
ارة لتجابفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 الدورة األوىل

 2017تشرين األول/أكتوبر  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

ي اد الرقماالقتصامناقشة بشأن البعد اإلمنائي للتجاارة اإللكرتونياة وا
 تتناول الفرص والتحدايت املرتبطة بذلك

 التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقميتعظيم املكاسب اإلمنائية املتأتية من   

 مذكرة من األمانة   

 تنفيذي موجز  
تتضمممن هممذذ املممذكرم م أوممما  أ ا مميا عممن الجتممماخل األول لفريمم  ا مم ا  ا  مموم   

 المح القتصماد  عأى مالدويل امل ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم . وه  تسأط الضو 
تنماول احملتمأما. وت إلمنائيما يما التجارم اإلل رتونيا، وتبحث مسمللا ااثرر ا ولالرقم  املتطور، 

 ا ممن أجمب بنما ان الناميمحددهتا الدول األعضا : ما الذي حتتاج إليم  البأمدأ ئأا  ااملذكرم ثالث
تف أممم   أني مي مممن التجمممارم اإلل رتونيممما والقتصممماد الرقمممم   ومممما المممذعمممن قريممم  ميمممزم تناةسممميا 

  ت نولوجيممما ا ممميا لأممممن أجمممب ت زيمممز هياكأةممما األ ا ممميا املاديممما وا ياكمممب األلبأمممدان الناميممما ا
قممال لرثممر لطممرحت حتقياأبكثممر ممما البأممدان الناميما تقمي  رممراكا  دان املتقدممما أن أمموكيمف مي ممن لأب

إلل رتونيمممما والتصممممدي لأتحممممداي  املتصممممأا ابلتجممممارم اإىل أقصممممى حممممد الفممممر  زايدم مممممن أجممممب 
 د الرقم  والقتصا
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 مقدمة  
أخممذ  ت نولوجيمما  امل أوممما  والتصممال  تممؤدي دورال متزايممد األخيمما   تنفيممذ خطمما  -1

. وقمد التزممت اعم يما ال امما لرمم  املتحمدم،    مياحت ا ت را مةا 2030التنميا املستداما ل ام 
إم مممممان  ت نولوجيممممما  ال مممممام لسممممما تنفيمممممذ نتمممممائ  القمممممما ال امليممممما  تمممممما امل أومممممما ، بتسممممم ا 

أن  ، مالحظممممال 2030امل أوممممما  والتصممممال  لتحقيمممم  أهممممداس خطمممما التنميمممما املسممممتداما ل ممممام 
إبم ممان هممذذ الت نولوجيمما  أن تسممراخل وتممام التقممدم   ا مماذ حتقيمم  ةيمما األهممداس السممب ا عشممر 

اتصالل مباررال ل دم  املت أقا ابلتنميا املستداما. وتتصب عمأيا رقمنا األنشطا القتصاديا والتجارم
 . (1)أهداس من أهداس التنميا املستداما، عأى النحو الذي أكدت  تقارير رىت

ومي ممن ا ممت دام التجممارم اإلل رتونيمما وطتأممف التطبيقمما  الرقميمما مممن أجممب ت زيممز   مم   -2
 مممممن لأتجممممممارم ب(. ومي-5رايدم مشممممماريا األعممممممال ومزاولمممممما التجمممممارم )ا مممممدس جممممممال النسممممما    

ب الالئمم ،   ةممر  ال ممماألنشممطا اإلنتاجيمما، وخأممأيضممال ل رتونيمما والتطبيقمما  الرقميمما أن تممدع  اإل
ا ملؤ سما  البال ماشمجا منمو ورايدم املشاريا القائما عأى روح املبمادرم، واإلبمداخل والبت مار، وأن ت

ل إىل لوصممو اا إاتحمما الصمم ر والصمم ام واملتو ممطا ا جمم  وإ ممفا  الطممابا الربمم  عأيةمما، بسممبب منةمم
(. 3-8ا ممممدس )ا ممممدما  املاليمممما القائممممما عأممممى ا ممممت دام ت نولوجيمممما امل أوممممما  والتصممممال  

ا إىل الناميمممم   البأممممدان قميمممما لممممزايدم ةممممر  وصممممول هممممذذ املؤ سمممما ومي ممممن ا ممممت دام ا أممممول الر 
عمممالوم و (. 3-9س ا مممدما  واأل مممواحت املاليممما و  ينةممما ممممن النمممدماج    ال مممب القيمممما )ا مممد

ن مممم 11-17 ،  ممموس ت تسممما التجمممارم اإلل رتونيممما أخيممما متزايمممدم   حتقيممم  ا مممدسعأمممى  لممم 
 مممممن أممممدان منمممموال مضمممماعفا حصمممما أقممممب البو أجممممب حتقيمممم  زايدم كبممممام   صممممادرا  البأممممدان الناميمممما 

 . 2020الصادرا  ال امليا حبأول عام 
  املتحممدم لأتجممارم و  ماةي يممانو نمماوذ الممذي اعتامممد   الممدورم الراب مما عشممرم ملممؤ ر األممم -3

رقمنمممما  ا عمأيممممابمممموالتنميمممما،  ممممأطت الممممدول األعضمممما  الضممممو  عأممممى األخيمممما املتزايممممدم المممم  تتسمممم  
عضمما  األون تمماد إىل (. ودعممت الممدول األ52القتصمماد،  مما    لمم  التجممارم اإلل رتونيمما )الفقممرم 

لناميمما   هممذا الصممدد ا)ش(( وإىل مسمماعدم البأممدان 55املت أمم  بممذذ املسممائب )الفقممرم ت زيممز عمأمم  
لتنميما س التجمارم واب جمأمف ا م)ث((. وابإل ماةا إىل  لم ، قمرر  المدول األعضما  أن يا 55)الفقرم 

ا والقتصماد يمل رتونإنشا  ةريق  خ ا  ح ومي  دولي  جديمدين، يركمز أحمدخا عأمى التجمارم اإل
 ) ((. 100الرقم  )الفقرم 

و  الختصاصممممما  احملمممممددم لفريممممم  ا ممممم ا  ا  ممممموم  المممممدويل اعديمممممد امل مممممين ابلتجمممممارم  -4
 5التنميما   لتجمارم و اإلل رتونيا والقتصاد الرقم ، وه  الختصاصا  ال  اتفم  عأيةما جمأمس ا

ا  عأممى ت ظممي  ، قممرر  الممدول األعضمما  أن ينصمما تركيممز  يا مما ةريمم  ا مم  2017أبريب نيسممان/
ن ممرتبط بمما يم والتصمدي ملما ائيا املتلتيا من التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقمم ،امل ا ا اإلمن

 حتداي ، وابلتايل ت زيز ب دخا اإلمنائ . 
وةيممما يت أمم  ابلنتممائ  املتوق مما، ينب مم  لفريمم  ا مم ا  ا  مموم  الممدويل أن يقممدم توصمميا   -5

تقريمرال يتموىل رئميس ةريم  ا م ا  مسمؤوليا   مدا يا   يا اتيا متفقال عأيةا ابل تناد إىل املناقشا ؛ وأن

__________ 

 . A/71/67-E/2016/51و E/CN.16/2016/3انظر، مثالل،  (1)
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واأل ممئأا اإلررمماديا إعممدادذ كمم  يسرترممد بمم  ا أممس   مناقشممات ؛ وأن يت ممذ قممرارال بشمملن املوا مميا 
 ابلدورا  الالحقا،  ا    ل  جدول األعمال املؤقت. 

،   الطرائممم  وينب ممم  لفريممم  ا ممم ا  ا  ممموم  المممدويل أن يبمممت أيضمممال،   اجتماعممم  األول -6
 التنظيميا وقرائ  ال مب املنا با. 

وقمممد أاعمممد  همممذذ املمممذكرم    مممو  الختصاصممما  املتفممم  عأيةممما. وهممم  تتممموخى إر ممما   -7
د، وقممممد يل اعديممممأ ممممات تسممممتند إليمممم  املممممداول  خممممالل أوىل دورا  ةريمممم  ا مممم ا  ا  مممموم  الممممدو 

مممممت املممممذكرم إىل ثالثمممما أقسممممام مو مممموعيا: ا اهمممما  التجممممار  اد الرقممممم ، والقتصمممم م اإلل رتونيمممماقاسا
 . األ ئأا اإلرراديوا اتيا والب د اإلمنائ  لأتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم ، وااثرر السيا

: 2017وتستند املذكرم إىل البحوث ال  أاجريمت إلعمداد تقريمر اقتصماد امل أومما  ل مام  -8
شا  الم  جمر  خمالل أ مبوخل التجمارم اإلل رتونيما التنميا )يصدر قريبال(، واملناقو الرقمنا والتجارم 

(، وإ ممةام األون تمماد   2017نيسممان/أبريب  24-28) 2017الممذي نظممم  األون تمماد   عممام 
، وتسممتند املممذكرم كممذل  إىل (2)امل ونمما مممن أجممب التجممارممبممادرم التقريممر املت أمم  اب ممت را  إعممداد 

 . "التجارم اإلل رتونيا لأجميا" نوان باد األنشطا املتصأا ابملبادرم ال  يقودها األون ت

 اجتاهات التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي -أوالا  
 االقتصاد الرقمي يشهد تطوراا  -ألف 

طتأفما. ةممن  إن القتصاد الرقم  آخذ   التطور   أحنا  ال امل كاةا وإن ي من بموتاا  -9
  الممم  يب ال قبممما  تمممذلأن تسممماعد جةممما، مي مممن ل مأيممما رقمنممما األنشمممطا وامل مممامال  القتصممماديا 

البأمدان هزيما جا مدى  ت رت  حتقي  تنميا أكثر مشولل. ومن جةا رنيا، تؤدي الفوارحت ال بام 
 لكثر، ممما أكثممر ةمم وا خطممر اتسمماخل الفجممتزايممد لالخنممرايف   القتصمماد الرقممم  وال ممتفادم منمم  إىل 
 ما يرتتا عأى  ل  من تزايد   ةوارحت الدخب. 

س ت ريفال واةيال إىل حد مما. ةوةقمال لت ريمف همذا املصمطأح  ر  والتجارم اإلل رتونيا مفةوم ما  -10
مممن قبممب منظممما الت مماون والتنميمما   امليممدان القتصممادي، تشمما التجممارم اإلل رتونيمما إىل املشممرتاي  

تنجز ع  رب ا  ا ا وب اب ت دام منا ج وأجةزم مت مددم،  ما    لم  تبمادل واملبي ا  ال  
واأللممممواح البيممممان  الشممممب يا واإلل رتونيمممما وا ممممت دام ا وا مممميا الش صمممميا وا وا مممميا احملمولمممما 

. والتجمممارم (3)اإلل رتونيممما وا واتمممف النقالممما  ا  املسمممتواي  املتفاوتممما ممممن حيمممث التطمممور والت قيمممد
 ن أن تشمب  مأ ال ماديما ةضمالل عمن منتجما  وخمدما  يما ماديما )رقميما( مي من اإلل رتونيا مي
 . ومي ن إجناز م امال  الدةا والتسأي  ع  رب ا اإلنرتنت أو خارجةا. (4)توصيأةا رقميال 

__________ 

(2) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and World Trade 

Organization, 2017, Aid for Trade at a Glance 2017: Promoting Trade, Inclusiveness and 

Connectivity for Sustainable Development (World Trade Organization and OECD Publishing, 

Geneva and Paris).  

(3) OECD, 2011, OECD Guide to Measuring the Information Society 2011 (Paris) . 
(4) 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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وتشم ب التجمارم اإلل رتونيمما جمز ال ممن املفةمموم األو ما لالقتصماد الرقممم  المذي ل يوجممد  -11
 نولوجيمما   دام التلمم  ب ممد ت ريممف متفمم  عأيمم  دوليممال. يمما أنمم  يشمما،   هممذا السممياحت، إىل ا ممت
مب القتصممماد نةممما. ويشمممالرقميممما ملمار ممما األنشمممطا القتصممماديا   القتصمممادا  الوقنيممما أو ةيمممما بي

    كالل من إنتاج وا ت دام الت نولوجيا  والسأا وا دما  الرقميا.الرقم
وينشل القتصاد الرقم  املتطور من جمموعا من الت نولوجيما  الم  أخمذ  تصمبح أكثمر  -12

نا، ريض احملسمممالنطممماحت ال مممالمممربط بشمممب ا  انتشمممارال عممم  طتأمممف أجمممزا  القتصممماد. وهمممذذ تشممممب 
لأت نولوجيما  ألرميا . و ملتطورم، والبيمان  الضم ما، وإنرتنمت االسحابيا، والروبوات  اوا و با 

 تجمارم، مما ل مبتماج والإلنوال مأيا  ال  يقوم عأيةا  ل  آرر ب يدم املدى عأى تنظي  ال مب وا
  كانمممت   وامممائف المممالتنظيمممم  واع مممرا  ميتمممد إىل وامممائف األعممممال التجاريممما وةئممما  ال التجمممزا 

 راحمب منموذ. وهمو أوىل مئا. و  الوقت نفسم ، ل يمزال القتصماد الرقمم   الساب  يا قابأا لأتجز 
 طممماحت وا ممما.ني تممممب  اممممال إل إ ا وممممىت نضمممجت ةيممما باتممم  وت امأمممت وا مممتا دمت عأمممى لمممن 

تصأا بتوق  ض ويف املوعالوم عأى  ل ، مثا عوامب طتأفا، مثب امل اقر عأى أمن البيان ، وال
تصماد الرقمم  طمور القت أقا جبما البيان  ومحايا خصوصيتةا، قد تبطم  البيان ، والشوايب املت

 أو حىت حترة  عن مسارذ. 

 الفجوات الرقمية ال تزال قائمة  -ابء 
املت أقممما  2016بممم  أرقمممام عمممام  1ل تمممزال الفجممموا  الرقميممما وا ممم ا. ويقمممارن الشممم ب  -13

عممما حبسممما جممو  ومممما  والتصمممال ت نولوجيممما امل أا مممت دام ابملؤرمممرا  الرئيسممميا ملمممدى رممميوخل 
رميوخل ا مت دام  ا ممن حيمثالبأدان. ةالبأدان الناميا وأقب البأدان منوال ل تزال مت أفما عمن الركم

لتصممممال  النطمممماحت ال ممممريض الثابممممت، ووصممممول األ ممممر إىل ت نولوجيمممما  امل أوممممما  وارممممب ا  
ويمما ا أي -لما النقارميوخل ا مت دام ا واتمف  ت نسمباوصممأةفم  حم  وا مت دام رمب ا اإلنرتنمت. 

زيمد قأميالل يال مريض مما    املائا   البأدان الناميا، بأ مت نسمبا ا مت دام هواتمف النطماحت 90إىل 
ملائما. ا   10ىن من النطاحت ال ريض أدرب ا    املائا، بينما ل تزال نسبا ا ت دام  40عأى 

  املائممما  40لناميممما وعمممالوم عأمممى  لممم ، بأ مممت نسمممبا مسمممت دم  رمممب ا اإلنرتنمممت   البأمممدان ا
تقدما. و  أقب البأدان   املائا   البأدان امل 80مقارنا بنسبا تزيد عأى ، 2016  عام ةقط، 

 ا  اكا    رمبحتساممال. وقمد  مجأت نسمبا الرمرت المربط بشمب ا اإلنرتنمت منوال، رمةد  حالما 
 100ن بمم  كممب ممم 5ا أيويمما، بصممفا خاصمما، زايدم كبممام مممن متو ممط قممدرذ  -ا واتممف النقالمما 

أمممى . وممممن بممم  مسمممت دم  رمممب ا اإلنرتنمممت ع2016  عمممام  73إىل  2005عمممام رممم     
مسممت دم   ف ممت نسممبانطمماحت ال ممامل، رممةد  ا المما   أقممب البأممدان منمموال حتسامممال أيضممال حيممث ارت

 . 2015   املائا   عام 3.7إىل  2005  املائا   عام  0.6رب ا اإلنرتنت من 
، ةمم ن البأممدان الناميمما حتتممب م انمما ابرزم ومتناميمما   عممامل التواصممب عمم  رممب ا وممما  لمم  -14

رمممم اب ، 2015اإلنرتنممممت. ةمممممن بمممم  مسممممت دم  رممممب ا اإلنرتنممممت عأممممى نطمممماحت ال ممممامل   عممممام 
يما نسمبا عالتقاليما رحأما ان من ي مي  ممنة    البأمدان الناميما والبأمدان الم   مر اقتصماداهتا  جمموخل
مأيمون  750ائا ممن بم    امل 90ائا. كما أن البأدان الناميا كانت موقن قرابا   امل 70قدرها 

 . 2015وعام  2012ر   بدأوا يست دمون رب ا اإلنرتنت ألول مرم ب  عام 
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ال امل القتصادا  املتقدما القتصادا  الناميا أقب البأدان منوال 

  1الش ب   
             دى شااااايوخ اساااااتوداا تكنولومياااااات املعلوماااااات واالتصااااااالت   اااااب م اااااتوى ملاااااتقااااادير 
 2016التنمية، 

 International Telecommunication Union (ITU), Measuring the Information Society املصدر:

Report 2016 (Geneva) . 
الفموارحت بم  املنماق  الريفيما ب  البأدان وداخأةما، مثمب ةيما ول تزال هناك ةوارحت وا  ا  -15

وا ضمممريا، وبممم  النسممما  والرجمممال، والشمممباب وكبمممار السمممن. وتوجمممد ةممموارحت  اثأممما بممم  الشمممركا  
  تأممف أحجامةمما و  طتأممف الصممناعا . ول تممزال هنمماك ةمموارحت كبممام بصممفا خاصمما مممن حيممث 

 مممميما أقممممب  ولالوصممممول إىل رممممب ا  النطمممماحت ال ممممريض وا ممممت دمةا. ول تممممزال البأممممدان الناميمممما، 
. ةمملولل، ل يممزال مسممتوى رمميوخل ا ممت دام  ،البأممدان منمموال  رممب ا  و مما يمما ممموا د مممن عممدم نممواحد

بصممممورم عامممما. ورنيممممال، ل يتمتمممما أولئمممم  المممذي تتمممموةر لممممدية  إم انيمممما من فضممممال النطممماحت ال ممممريض 
 النطممممماحت ال مممممريض إل  سمممممتواي  متدنيممممما نسمممممبيال ممممممن حيمممممث تنزيمممممب البيمممممان رمممممب ا  ا مممممت دام 

عأممممى حنممممو منممممت  عأممممى رممممب ا تنفيممممذها أنممممواخل األنشممممطا المممم  مي ممممن حيممممدا مممممن وحتميأةمممما، وهممممو ممممما 
 أن ال ممتفادم مممن خممدما  تبمم ا ياإلنرتنممت. ورلثممال، إ ا أاخممذ    العتبممار مسممتواي  الممدخب، و 

النطاحت ال ريض عادم ما ت مون أكثمر كأفما منةما   القتصمادا  األكثمر تقمدمال. ولمذل  رب ا  
 يأزم بذل جةود متجددم بدس  مد همذذ  ،أجب التوصب إىل اقتصاد رقم  أكثر مشولل  ة ن  من

 الفجوا . 

 التجارة اإللكرتونية تشهد توسعاا سريعاا لكن فجوة التجارة اإللكرتونية واسعة -ميم 
 ال يفيممممممما الممممممم  أخمممممممذ ال مممممممت دام املتزايمممممممد بممممممم ا إن منمممممممو التجمممممممارم اإلل رتونيممممممما ال امليممممممما يا  -16

ما ما يرتتا عأى  لم   ،يا  امل أوما  والتصال  ي يد با تش يب اإلنتاج والتجارملت نولوج
ممممن آرر هامممما ابلنسمممبا لأبأمممدان الناميممما. وتمممدل اإلحصممما ا  الربيممما املت أقممما ابأل مممواحت الرئيسممميا 

وكمممممممذل  املؤ سممممممما  التجاريممممممما لأتجمممممممارم اإلل رتونيممممممما،  ممممممما    لممممممم  التجمممممممارم اإلل رتونيممممممما بممممممم  
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 25.3واملسمممتةأ  ، عأمممى أن قيمممما التجمممارم اإلل رتونيممما ال امليممما بأ مممت ا  التجاريممما املؤ سممم بممم 
التجاريا إىل املستةأ   ما يزيمد قأميالل املؤ سا  . وبأ ت مبي ا  2015تريأيون دولر   عام 

  املائمما ممممن التقممدير ال ممامل  اإلةمممايل. وابملقابممب، بأ مممت  10ي حنمممو أتريأيممون دولر،  2.9عأممى 
دولر، أي قرابما مثانيما أ م اس تريأيمون  22مما يزيمد عأمى املؤ سما  التجاريما ي ا  ةيمما بم  املب

الصمم  أكمم   مموحت   ال ممامل لأتجممارم وكانممت إىل املسممتةأ  . املؤ سمما  التجاريمما قيممما مبي مما  
مأيممار دولر(، تأيةممما مبارممرم المممولاي   617واملسمممتةأ   )املؤ سممما  التجاريمما اإلل رتونيمما بمم  

مأيمممار دولر(. إل أن المممولاي  املتحمممدم رممم أت أكممم   ممموحت لأتجمممارم  612املتحمممدم األمري يممما )
 6حيمث بأ مت قيمما همذذ ال مأيما  ةيةما مما يزيمد عأمى املؤ سا  التجاريا اإلل رتونيا ةيما ب  

دولر(. واب ممتثنا  الصمم ، تريأيممون   2.4عأممى اليمماابن ) تريأيممون  دولر، متقدممما إىل حممد كبمما
يظةممر أي بأممد مممن البأممدان الناميمما أو البأممدان المم   ممر اقتصمماداهتا  رحأمما انتقاليمما  مممن قائممما  مل

 . (أدنذ )انظر اعدول 2015أ واحت لأتجارم اإلل رتونيا   عام  10أك  

التجاريااة ومبيعااات ؤس ااات بااا املونيااة بلاادان ماان ميااا مبيعااات التجااارة اإللكرت  10أكاارب   
 امل تهلكا التجارة اإللكرتونية من املؤس ات التجارية إىل 

 ا موخل  

ؤ سا  ةيما ب  املبي ا  امل وحت 
 التجاريا

ؤ سا  امل وحت مبي ا  
 إىل املستةأ  التجاريا 

 

 البأد

 أيارا  
 الدولرا 

النسبا املئويا من 
 النات  احملأ  اإلةايل

 أيارا  
 الدولرا 

النسبا املئويا من جمموخل 
  أيارا  الدولرا  التجارم اإلل رتونيا

 612  91 443 6  39 055 7 الولاي  املتحدم األمري يا 1

 114  96 382 2  60 495 2 الياابن 2

 617  69 374 1  18 991 1 الص  3

 48  96 113 1  84 161 1 ةةوريا كوراي 4

 93  91 944  27 037 1 (2014)أملانيا  5

املمأ مممما املتحممممدم ل يطانيمممما  6
 ال ظمى وآيرلندا الشماليا

845 30  645 76  200 

 73  89 588  23 661 (2014ةرنسا ) 7

 48  90 422  26 470 (2014كندا ) 8

 25  90 217  20 242 إ بانيا 9

 28  87 188  16 216 أ رتاليا 10

 ٨٥٧ 1  ٨٩ ٣1٧ 1٤  ٣٤ 1٧٤ 16 اجملموخ  

 ٩0٤ 2  ٣٨٩ 22  2٩٣ 2٥ العامل  

ممممن امل تممما اإلحصمممائ  لأمممولاي  املتحمممدم؛ ووزارم القتصممماد  األون تممماد، ابل مممتناد إىل بيمممان  مسمممتقام املصدر:
والتجارم والصناعا )اليماابن(؛ وامل تما الموقين لاحصما ا  )الصم (؛ وم تما اإلحصما ا  )ةةوريما كموراي(؛ وامل تما 

صممما ا  األوروذ لاحصممما  )  حالممما أملانيممما(؛ وم تممما اإلحصممما ا  الوقنيممما )املمأ ممما املتحمممدم(؛ وامل ةمممد الممموقين لاح
والدرا ا  الوقنيا )ةرنسا(؛ وامل تا اإلحصائ  )كندا(؛ وامل تا األ رتايل لاحصا ا ؛ وامل ةد الوقين لاحصا ا  

 )إ بانيا(. 
ر  البيمان  يما املتاحما ابل متناد إىل نسما متو مطا. دا األرقام املدرجا حبروس مائأا  ثمب تقمديرا . وقمد قام مالحظا:

 را  اب ت دام املتو ط السنوي أل  ار الصرس. لت األرقام إىل دولوا وحا 
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مشاركون   رب ا  التواصب الجتماع 
نرتنتيشرتون أو يطأبون  أ ال أو خدما  ع  رب ا اإل

 صمممما التجاريمممما ابؤ سمممما  املإىل التجاريمممما ؤ سمممما  امل مممموحت مبي مممما  تسممممتلثر وبينممممما  -17
إىل املسمممتةأ   التجاريممما ؤ سممما  املاألكممم  ممممن التجمممارم اإلل رتونيممما، يبمممدو أن  ممموحت مبي ممما  

. وعأمممى المممري  ممممن أن البأمممدان املتقدمممما والصممم  هتممميمن عأمممى التجمممارم (5)آخمممذم   التو ممما بسمممرعا
  يما   آ يا.  اإلل رتونيا ال امليا، يالحظ حدوث النمو األك    املناق  الناميا، ول

و  م ظ  البأدان الناميا والبأدان ال   ر اقتصاداهتا  رحأا انتقاليا، يش ب النمات المذين  -18
 دم  رممب اعمم  رممب ا اإلنرتنممت نسممبا صمم ام نسممبيال مممن جمممموخل مسممت  حيصممأون عأممى مشممرتاي 

ن أقمب البأمدان منموال، مم  املائما   ال ديمد  3هذذ النسبا ب  ما يقب عمن تراوحت اإلنرتنت، حيث 
رمب ا  تواصمب عم  الس ما همو عأيم  ا مال   الخب. و 2015  املائا    ن اةورم   عام  60و

ب ا  ممممون م ممممدل  النشممممايف مرتف مممما نسممممبيال لممممدى مسممممت دم  رممممالتواصممممب الجتممممماع  حيممممث ت
حيصممأون عأممى  نممت الممذيناإلنرتنممت   البأممدان الناميمما، يالحممظ أن النسممبا املئويمما ملسممت دم  اإلنرت 
 (.2 دممما )الشمم بان املتقمشممرتايهت  عمم  الشممب ا همم  أدىن عمومممال   البأممدان الناميمما منةمما   البأممد

عمممدم  أخمممرى مثمممب الشمممرائيا احملمممدودم ول نممم  ي  مممس أيضمممال عواممممبوقمممد ي مممون  لممم  ان  ا مممال لأقممموم 
 التسأي .  خدما  ف و الثقا؛ وحمدوديا خيارا  التسوحت،  ا    ل  احملتوى ابلأ ا  احملأيا؛ 

  2الش ب   
مون ة وي اتودن بة م تودمي شابكة اإلنرتناا الاذين وصالون ملااي مشارتايام مارب الشابك

  201٥ان خمتارة، وسائل التواصل االمتمامي، بلد
 )نسبا مئويا(

 

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

__________ 

  .2015األون تاد،  (5)
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. وريمم  أن قأمما مممن البأممدان تقممدم (6)وتتسمم  التجممارم اإلل رتونيمما   م ظمةمما بطممابا حمأمم  -19
حاليممال بيممان  ربيمما عممن التجممارم اإلل رتونيمما عمم  ا ممدود، ةمم ن امل أوممما  املتاحمما متطابقمما نسممبيال. 

ممفمم  كممب مممن كنممدا وإ ممبانيا، عأممى  ممبيب املثممال، يا ة   املائمما مممن مبي مما   80  ممما نسممبت  حنممو وجا
 . (7)رم إىل زابئن حمأي قدا ما التجارم اإلل رتونيا ال

وتشا تقديرا  األون تاد إىل أن القيما ال امليا لأتجارم اإلل رتونيا ال مابرم لأحمدود ةيمما  -20
   7ل قرابممما ، وهمممو مممما ي ممماد2015مأيمممار دولر   عمممام  189بأ مممت التجاريممما ؤ سممما  املبممم  

ةأ  ، و لم  تاملسميما إىل التجار ؤ سا  من املالتجارم اإلل رتونيا احملأيا مبي ا  املائا من قيما 
إلنرتنمممت    رمممب ا اابل مممتناد إىل قيمممما املشمممرتاي  ا ارجيممما الممم  حيصمممب عأيةممما املسمممتةأ ون عممم 

أيمممون م 380و حنممالبأممدان الرئيسمميا. وتمممدل بيممان  أخمممرى لرون تمماد عممن السمممنا نفسممةا عأمممى أن 
 ا   ا ارج. يمستةأ  حصأوا عأى مشرتاي  من مواقا رب 

كا  عأممممممممى درجمممممممما اعتمادهمممممممما لأت نولوجيمممممممما  الرقميمممممممما ويممممممممدل مسممممممممتوى رقمنمممممممما الشممممممممر  -21
وا ممت دامةا. ومي ممن قيممات مممدى ا ممتي اب الت نولوجيمما ابل ممتناد إىل مؤرممرا  مثممب مممدى تممواةر 

. ومما (8)اإلنرتنت ويا  ل  من ت نولوجيا  امل أوما  والتصمال الربط بشب ا ا وا يا، و 
حباجما ألن ت مون موجمودم التجاريما ؤ سما  املتزايد األنشطا ال  تتحول حنو الرقمنما، أصمبحت 

 األخرى. التجاريا ؤ سا  املعأى رب ا اإلنرتنت حبيث  ذب أنظار كب من املستةأ   و 
أليممرا  هممذذ املممذكرم النظممر   نسممبا الشممركا  المم  تممزاول التجممارم ومممن األمممور املةممما  -22

ةيممما يت أمم  (. و 3 ب اإلل رتونيما إممما بشمرا  أو بيمما السمأا وا ممدما  وقيممما همذذ ال مأيمما  )الشم
لشمممركا  احبصممما الشمممركا  الممم  تتأقمممى قأبممما  رمممرا  عممم  رمممب ا اإلنرتنمممت، يالحمممظ أن حصممم  

لنسممبا دم   اا  ال بممام. وابلتممايل ةمم ن حممدوث زايالصمم ام همم  دائمممال أصمم ر مممن حصمم  الشممرك
ادم ي فممب ا ممتف لاإلنرتنممت المم  تتأقممى قأبمما  رممرا  عمم  رممب ا التجاريمما أمؤ سمما  لاإلةاليمما 

 . مت اةئاالشركا  الص ام واملتو طا ا ج  ا تفادم 

__________ 

 . (2015)األون تاد،  ارم اإلل رتونيا ع  ا دود كباالتجحج    ب ض البأدان الناميا، يبدو أن  (6)

 الرقمنا والتجارم والتنميا، يصدر قريبال.: 2017األون تاد، تقرير اقتصاد امل أوما  ل ام  (7)
(8) UNCTAD, 2009, Manual for the Production of Statistics on the Information Economy (United 

Nations publication, New York and Geneva).  
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   3الش ب   
  ن بة الشركات اليت تتلقاي طلبات شراء مرب شبكة اإلنرتنا، أمدث سنة

 )ابلنسبا املئويا(

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

0 20 40 60 80 100

(2015)ةةوريا مقدونيا اليويو الةيا  ابقال 
(2014)أ ربيجان 

(2013)اتيأند 
(2015)اليونن 
(2015)رومانيا 
(2015)ق   
(2015)بأ اراي 
(2015)لتفيا 

(2014)كازاخستان 
(2015)ل سم غ 
(2015)إيطاليا 
(2015)بولندا 
(2015)تركيا 

(2013)اإلمارا  ال ربيا املتحدم 
(2015)هن اراي 
(2015)إ تونيا 

(2015) أوةاكيا 
(2015)النمسا 
(2014)صربيا 
(2015)مالطا 
(2015)إ بانيا 
(2015)ةنأندا 

(2015)ال ت ال 
(2015)ليتوانيا 
(2015)كرواتيا 
(2015)قطر 
(2015)ةرنسا 

(2015) أوةينيا 
(2015)املمأ ا املتحدم 

(2015)تشي يا 
(2015)هولندا 
(2015)بأجي ا 
(2015)أملانيا 

(2015)الدامنرك 
(2015)السويد 
(2015)النروي  
(2015)آيرلندا 

(2013)موريشيوت 
(2014)إندونيسيا 
(2015)بيالروت 

(2014)ةةوريا كوراي 
(2014) ن اةورم 

(موافال 49-10)رركا  ص ام  (موافال 250أكثر من )رركا  كبام 
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 االجتاهات األوسع نطاقاا يف االقتصاد الرقمي املتطور -دال 
عأمممى السممأا وا ممدما  الرقميمما و ت نولوجيمما  اليممدل طتأممف مقمماييس إنتمماج وا مممت دام  -23

 . (9)تزايد أخيا القتصاد الرقم    القتصاد كأ 
 مممممممجأت القيمممممممما املضممممممماةا ال امليممممممما لقطممممممماخل خمممممممدما  ت نولوجيممممممما  امل أومممممممما  ةقمممممممد  -24

 3.4تصممممب إىل ل 2015وعممممام  2010  املائمممما بمممم  عممممام  12 والتصممممال  منمممموال بنسممممبا تقممممدر ب
  ال مامل ، وحققمت صمناعااحملأم  اإلةمايل  املائا من النات   4.6تريأيون  دولر، أي ما ي ادل 

ن دولر   تريأيمممممو  1.7 مممممأا ت نولوجيممممما  امل أومممممما  والتصمممممال  قيمممممما مضممممماةا قمممممدرها حنمممممو 
 نولوجيمما  ت. وابلتممايل ةمم ن قطمماخل خممدما  امل أوممما  والتصممال  وقطمماخل صممناعا 2014 عممام

مممن النممات  احملأمم   املائمما   6.5 امل أوممما  والتصممال  قممد رمم ال، جمتم مم ، ممما تقممدر نسممبت  ب
طممماحت   عأمممى ناإلةمممايل ال مممامل . وي ممممب   قطممماخل خمممدما  ت نولوجيممما  امل أومممما  والتصمممال

 مالا ال امليا.   املائا من جمموخل ال  1.5مأيون ر  ، أي ما يش ب حنو  100ال امل حنو 
،  مممممممجأت صمممممممادرا  خمممممممدما  2015وعمممممممام  2010و  الفمممممممرتم املمتمممممممدم بممممممم  عمممممممام  -25

  املائما لتصمب  40ال  السمأ يا والال مأ يا وخمدما  ا ا موب وامل أومما  منموال بنسمبا التص
ممر  467إىل  ممما يمما. وبأ ممت قيصممادرا  ا ممدما  التجار جمممموخل مأيممار دولر، وهممو ممما ي ممادل عاش 

   ين دولر مممممممارم  مممممممأا ت نولوجيممممممما  امل أومممممممما  والتصمممممممال  مممممممما يزيمممممممد قأممممممميالل عأمممممممى تريأيمممممممو 
   املائا من  ارم السأا ال امليا.  13ميثب  ، أي ما2015 عام
كممما أن القتصمماد الرقممم  آخممذ   التطممور أيضممال، حيممث نشممل  بمما  جديممدم أخممذ   -26

ا خاصممما سممم  أبخيمممت تسممما أخيممما متزايمممدم. وتشممممب الت نولوجيممما  والتطبيقممما  الرئيسممميا الممم  تت
 (، والممممذكا  لروبمممموات املتطممممور )اابلنسممممبا لتنظممممي  اإلنتمممماج والتجممممارم عأمممم  الممممتح   والتشمممم يب ااثيل

طباعممما لضمم ما، والاالسممحابيا، وعأمم  حتأيممب البيممان  وا و ممبا الصممطناع ، وإنرتنممت األرمميا ، 
 الثالثيا األب اد. 

وممممممن اعوانممممما الرئيسممممميا لالقتصممممماد الرقمممممم  اعديمممممد مممممما يتمثمممممب    ميممممما البيمممممان     -27
تفمتح أبمواابل جديمدم لأتحأيمب وتوليمد القيمما السحاب اإلل رتوين. وقمد أخمذ  البيمان  الضم ما 

. وعممدا عممن  ممزين البيممان  وتشمم يب المم ام ، مي ممن لأسممحاب (10)وا ممت دام الممذكا  الصممطناع 
اإلل مممرتوين أن لمممما قمممدرا  ا و مممبا وجلمممزن األحجمممام اعديمممدم الضممم ما ممممن البيمممان  املتدةقممما 

ار واألجةمزم اإلل رتونيما الم  تت مون منةما ال تشم تقنيما  تأقائيال من إنرتنت األريا . ةم  ا أد  
إنرتنممت األرمميا  إىل ت ذيمما السممحاب اإلل ممرتوين ابلبيممان  بصممورم تأقائيمما، وإ ا وصممأت البيممان   

من املم من ا مت ال ا لأحصمول عأمى ر ى أصبح ببيان  ةوقيا عاليا الدقا،  كما ينب   مو ومال 
ممن مممن صممنا القممرارا  القائممما عأممى ا ممت  دام البيممان  مممن قبممب الشممركا  والوكممال  متبصممرم   ا

__________ 

  ر قريبال.: الرقمنا والتجارم والتنميا، يصد2017األون تاد، تقرير اقتصاد امل أوما  ل ام  (9)

(10) C Loebbecke and A Picot, 2015, Reflections on societal and business model transformation arising 

from digitization and big data analytics: A research agenda, The Journal of Strategic Information 

Systems, 24(3):149–157; M Kenney and J Zysman, 2015, Choosing a future in the platform 

economy: The implications and consequences of digital platforms, Discussion Paper, Kauffman 

Foundation New Entrepreneurial Growth Conference, 18 and 19 June, Amelia Island, Florida, 

United States . 
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ا  وميممممما وأي رمممممم   أو منظممممممما تتممممموةر  مممممما البيممممممان  والو ممممممائب الالزمممممما إلجممممممرا  مزيممممممد مممممممن 
 . وهذا يزيد من أخيا الوصول إىل البيان  والقدرم عأى حتأيأةا. (11)التحأيال 

ييس طتأفمما. ةشممركا ومي ممن مالحظمما قبي مما القتصمماد الرقممم  املت ممام ابل ممتناد إىل مقمما -28
 يس و تتوقا أن تسجب حركا بروتوكمول  اإلنرتنمت، وهم  و ميأا لنقمب تمدةقا  البيمان ، منموال 

 142، أي ممما ي ممادل 2019وعممام  2014  املائمما بمم  عممام  23  ممدل  ممنوي مضمماعف قممدرذ 
وم مأيون ر   يشاهدون ابلتزامن تسجيال  ةيديو عاليا الدقا عأى رمب ا اإلنرتنمت قموال اليم

 م ف ا جم  المذي بأ تم   66. وحينئمذ،  متبأح حركما اإلنرتنمت ال امليما 2019وكب يوم   عام 
. ويتوقمممما أن يزيممممد عممممدد نظمممم  األجةممممزم 2005حركمممما رممممب ا اإلنرتنممممت ال امليمممما أبكمأةمممما   عممممام 

املرتابطممممما، مثمممممب أجةمممممزم السمممممحا ااثيل لأنقمممممود، والمممممنظ  ال امليممممما لتحديمممممد املواقممممما املسمممممت دما   
دولر مأيممار  12.2ا ، وأجةممزم مراقبمما األمممن، واألجةممزم اإلل رتونيمما املأبو مما، ليصممب إىل السمميار 

 . (12)2020حبأول عام 
الضم ف أبكثمر ممن ثالثيما األب ماد زايدم الوقد  جأت الشمحنا  ال امليما ممن الطاب ما   -29

 6.7، ومممممن املتوقمممما أن تصممممب إىل قاب مممما 000 450لتصممممب إىل ممممما يزيممممد عأممممى  2016  عممممام 
            الثالثيممممما األب ممممماد،   تركيممممماالطاب ممممما  وةيمممممما يت أممممم  اب مممممتةالك . (13)2020ماليممممم    عمممممام 

 30  أمري ما الشمماليا، مقارنما  ما نسمبت   2012  املائا من هذذ المنظ    عمام  40ما نسبت  
حنمما    املائمما   بقيمما أ 4احملمميط ا مماد ، و -  املائمما   منطقمما آ مميا  26  املائمما   أورواب، و

. ووةقال لبيان  الحتاد الدويل ل أ  التح   ااثيل، وصأت مبي ا  أجةزم المتح   ااثيل (14)ال امل
 جةاز.  000 250ح  بأ ت  2015)الروبوات ( إىل أعأى مستوايهتا   عام 

 البعد اإلمنائي للتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي -اثنياا  
الموتام السمري ا لتطمور القتصماد أعالذ  ال اها  ال  ورد وصفةا   الفصب األول ب ا تا  -30

 اها . مأا  ذذ ال ئ  احملتالرقم  والتجارم اإلل رتونيا؛ وترد أدنذ مناقشا تتناول ااثرر اإلمنا
مممممم . ةثمممممما اهتممممممام متزايمممممد  سمممممللا ااثرر اإلمنائيممممما لأتجمممممارم اإلل رتونيممممما والقتصممممماد الرق -31

ويشممم ب  ثممما عمأيممما الرقمنممما عأمممى األنشمممطا الصمممناعيا، وال مممتثمار األجنممم  املبارمممر، والتجمممارم 
والتنميممما املسمممتداما، حممممور تركيمممز عمممدم حممموارا  وعمأيممما  دوليممما عأمممى صممم يد السيا ممما  ال امممما. 

 ةريمم  -ألول مممرم  -والقممرار الممذي ا ذتمم  الممدول األعضمما    األون تمماد والممذي يقضمم  أبن يانشممل 

__________ 

(11) E Brynjolfsson, 2016, Massachusetts Institute of Technology Management Sloan School, How IoT 

[the Internet of Things] changes decision-making, security and public policy, 30 June, available at 

http://mitsloanexperts.mit.edu/how-iot-changes-decision-making-security-and-public-policy/ 

(accessed 19 July 2017).  

(12) Cisco, 2017, The zettabyte era: Trends and analysis,” 7 June 2016 :متاحمما عأممى املوقمما التممايل ،
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-

vni/vni-hyperconnectivity-wp.html (accessed 19 July 2017).  

(13) Gartner, 2017, Gartner says worldwide shipments of 3D printers to grow 108 per cent in 2016, 

13 October :متاحما عأمى املوقما التمايل ،http://www.gartner.com/newsroom/id/3476317 (accessed 19 

July 2017).  

(14) Wohlers Assoicates, 2014, Wohlers Report 2014: 3D Printing and Additive Manufacturing State 

of the Industry – Annual Worldwide Progress Report.  
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خ ا  ح وم  دويل م ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  هو دليب عأى  ل . وألول ممرم 
. (15)2017إعالنل وزارايل بشلن القتصاد الرقمم    نيسمان/أبريب  20 جمموعا ال  أيضال، أصدر 

شما  املتصمأا    مياحت املناقالتجمارم ال امليما برز مو وخل التجارم اإلل رتونيا أيضمال   منظمما قد و 
كممممممانون   14إىل  11ابملممممممؤ ر المممممموزاري املقبممممممب الممممممذي  ممممممي قد   بيممممممونس آيممممممرت   الفممممممرتم مممممممن 

. وابإل مممممماةا إىل  لمممممم ، أقأقممممممت منظممممممما الت مممممماون والتنميمممممما   امليممممممدان 2017األول/ديسممممممم  
"( Going digitalمبادرم أةقيما رئيسميا ب نموان "التحمول إىل الرقمنما" )" 2016القتصادي   عام 

. وتظمممب التجمممارم (16)ممممن أجمممب ا مممتطالخل ااثرر اإلمنائيممما والسيا ممماتيا املرتتبممما عأمممى عمأيممما الرقمنممما
نتمائ  القمما ال امليما متاب ما اإلل رتونيا واألعمال التجاريا اإلل رتونيا من اعوانا الرئيسيا ل مأيما 

 . (17) تما امل أوما 
ال ممب عأمى حتقيم  أهمداس رمىت مممن ومثما عمدد ممن التطبيقما  الرقميما الم   تسماعد    -32

ي اب السممممممريا ال ممممممتكممممممون (. إل أنمممممم  ابلنظممممممر إىل  1بمممممم  أهممممممداس التنميمممممما املسممممممتداما )اإلقممممممار 
ةمممم ن  يمممما حتممممول،لت نولوجيمممما  امل أوممممما  والتصممممال  والتجممممارم اإلل رتونيمممما ينطمممموي عأممممى عمأ
أيضمال  نم  ينطمويالنتقال حنو القتصماد الرقمم  لمن يمؤدي إىل إاتحما ةمر  جديمدم ةحسما، بمب إ

 ال. عأى ت اليف وطاقر ابلنسبا لأبأدان الناميا،  ا ةيةا أقب البأدان منو 
  1اإلقار  

 الفرص اليت يتيحها االقتصاد الرقمي املتطور
هنممماك عمممدد مممممن ا أمممول الرقميمممما الواعمممدم المممم  مي مممن ا ممممت دامةا   التطبيقممما  الزراعيمممما  

ةمزم الذكيما، وأج ا واتمفو دون قيار، وأجةزم ال تش ار،  والبيئيا. ةبمقدور الطائرا  املسام من
. وت تم  أ()ان ال ماملم ممن  م ل الزراعما وتسماعد عأمى ت ذيما األعمداد املتزايمدوا حتأيب البيان  أن حتا 

مل أوممممما  الوجيمممما  منظممممما األممممم  املتحممممدم لريذيمممما والزراعمممما )الفمممماو( أن تزايممممد ا ممممت دام ت نو 
 ت مممممماليف مممممممن أوجمممممم  ال فمممممما م   األ ممممممواحت الريفيمممممما: خفممممممض والتصمممممال   مممممميؤدي إىل "مزيممممممد

حت فاةيا األ مواسموق  ورمامل امال ، والتقأيب من أوج  عدم تناار امل أوما ، وحتس  التنسي  ال
 ورا  اإلنتمماجددارم إ: "مممن ا. ويتوقمما خمم ا  آخممرون أيضممال نشممو  ةممر    قطمماخل الزراعمم)ب(الريفيمما"

وجسمممممتيا   مممممت، ولوزايدم املمممممدخال ، إىل ا صممممماد املؤ  الزراعممممم ، وطممممماقر اإلصمممممابا ابألممممممرا ،
رتنمت ى ا مت دام إنلقائما عأا‘ الزراعا الذكيا‘توخى ا ت دام تقنيا  التوزيا، ومراقبا اعودم؛ ويا 

 .ج()ل ذائيا"امدادا  األريا  ع   أسأا القيما أبكمأةا من أجب حتس  ا تداما وإنتاجيا اإل
           اعد عأممى ا ممد مممن ا ممدر وحتسمم  األمممان ال ممذائ ، وهممو و قممدور إنرتنممت األرمميا  أن تسمم 

مممممب والبيئمممما. ايل ال ممممما يسمممممح برصممممد  أسممممأا اإلمممممدادا  لممممزايدم المتثممممال مل ممممايا ا مايمممما   جممممم
              ذار املب مممممر ظممممم  اإلنمممممو قمممممدورها أيضمممممال أن حتسمممممن ال مممممتجااب  لأقضمممممااي البيئيممممما، بمممممد ال إبنشممممما  ن

. د()أمموث اعممويرصممد الت م ( وا رائمم ، وانتةمما ل بممنظ املممد الطوةمماين )التسممونةيممما يتصممب  وجمما  
ن أجمممب رصمممد مممملناميممما ومي مممن أيضمممال ا مممت دام أجةمممزم ال تشممم ار الذكيممما   املمممزارخل   البأمممدان ا

 .)ه(أحوال الرتبا وتوجي  نظ  الري املستقب
__________ 

 http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c02-G20_en.pdf (accessed 19 Julyانظر  (15)

2017).  

 . http://www.oecd.org/going-digital/ (accessed 19 July 2017)انظر  (16)

  .http://www.itu.int/net/wsis/ (accessed 19 July 2017)انظر  (17)
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يما الطباعما الثالثتقنيما القمائ  عأمى و نطوي اإلنتاج المذي يأم  احتياجما  طتأمف المزابئن يو  
األب مماد عأممى إم ممان  إحممداث ثممورم   قطمماخل الرعايمما الصممحيا. وقممد أقممر  الصمم  ابلف ممب ب ممض 

. وممن رملن )و(عمأيا  زراعا األعضا  وا تبدال الردس اب مت دام تقنيما الطباعما الثالثيما األب ماد
عمأيممما اإلنتممماج همممذذ الممم  تأممم  احتياجممما  طتأمممف المممزابئن أن تيسمممر جةمممود اإلياثممما   حمممال  

وارث. ة أى  بيب املثال، عقا حدوث هزم أر يا   نيبال أد  إىل تمدما أنبيما امليماذ   ال 
، ا تا دمت تقنيما الطباعما الثالثيما األب ماد لرتكيما أنبيما جديمدم تمتال م مما البنيما 2017عام 

 .)ز(التحتيا احملأيا
 

 األون تاد.  ملصدر:ا
، The Internet of Things and the future of farming, 3 August، 2015صمحيفا نيوريمورك اتميمز،  )أ(

-https://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/03/the-internet-of-things-and-theمتاحممما عأمممى املوقممما الشمممب  : 

future-of-farming/?_r=0    (. 2017 وز/يولي   19)اقأا عأيةا 
 FAO and ITU, 2016, E-agriculture Strategy Guide: Piloted in Asia–Pacific )ب(

Countries (FAO, Bangkok) . 
 Internet Society, 2015, The Internet of Things: An overview – Understanding the issues and )ج(

challenges of a more connected world . 
 ,ITU and CISCO, 2016, Harnessing the Internet of Things for Global Development (ITU )د(

Geneva) . 
 . World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends (Washington, D.C.) )ه(
 3D Printing Industry, 2015, China approves use of fully functioning 3D printed hip )و(

replacement, 4 September :  متاحمما عأممى املوقمما الشممب ،https://3dprintingindustry.com/news/china-

approves-use-of-fully-functioning-3d-printed-hip-replacement-56935/    مممممممموز/ 19)اقأمممممممما عأيةمممممممما   
 (. 2017يولي  
، The Guardian, 2015, When disaster strikes, it’s time to fly in the 3D printers, 30 December )ز(

-https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disasterمتاحمممما عأممممى املوقمممما الشممممب  : 

emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquake    (. 2017 وز/يولي   19)اقأا عأيةا 

 الفرص -ألف 
التنميمممممما القتصممممممادي ، مي ممممممن لتطبيمممممم  و ةيممممممما جلمممممم  الفممممممر  املتاحمممممما لتحقيمممممم  النمممممممو  -33

زيمد ممن السمأا توريمد املت نولوجيا  امل أوما  والتصال  أن جلفض ت اليف امل امال  ويتيح 
 تمما عأممى يمما تقممدق اإلقممرارا  اعمركيمما املؤ  أممى  ممبيب املثممال،  مماعد  عمأة  عممن ب ممد. وا ممدما

منصما  وممن رملن ا مت دام خفض أوقا  الت أي  اعمرك  واملمرور ال مابر لأسمأا وا مدما . 
مموأجةممزم ت نولوجيمما  امل أوممما  والتصممال  أن ميا  ن البممائا   بأممد نمد مممن الوصممول إىل مزيممد  ا

نجممز  لمم  حملتمأمم    األ ممواحت احملأيمما وا ارجيمما بسممبب أكثممر ا ممتةداةال، ويالبممال ممما يا مممن الممزابئن ا
ب أفمما أدىن  مما همم  عأيمم    حالمما ا ممت دام القنمموا  التقأيديمما. وابإل مماةا إىل  لمم ، قممد ي ممون 
املممموردون المممذين ي تممممدون اعتممممادال أكممم  عأمممى التجمممارم اإلل رتونيممما قمممادرين عأمممى خفمممض ت ممماليف 

 ال مممب القيمممما ال امليممما   إل رتونيمممال. وهمممذا يمممؤثر املمممور د  ممميما ةيمممما يت أممم  ابحملتممموى  ول ،التوريمممد
رقميمال، األممر المذي ييسمر بمدورذ إدارم رمب ا  تموراد ابلنظر إىل أن املزيمد ممن املمدخال  مي من أن 

 اإلنتاج ا زأ. 

https://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/03/the-internet-of-things-and-the-future-of-farming/?_r=0
https://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/03/the-internet-of-things-and-the-future-of-farming/?_r=0
https://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/03/the-internet-of-things-and-the-future-of-farming/?_r=0
https://3dprintingindustry.com/news/china-approves-use-of-fully-functioning-3d-printed-hip-replacement-56935/
https://3dprintingindustry.com/news/china-approves-use-of-fully-functioning-3d-printed-hip-replacement-56935/
https://3dprintingindustry.com/news/china-approves-use-of-fully-functioning-3d-printed-hip-replacement-56935/
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disaster-emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquake
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disaster-emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquake
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disaster-emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquake
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ن إنتاجيممممما ومممممن رممممملن زايدم ا ممممت دام ت نولوجيممممما  امل أوممممما  والتصمممممال  أن حتسمممم -34
  حتقيمممم  هممممذذ فمممم  م ظمممم  البأممممدان الناميمممما، ل تممممزال إم ممممانة(. 2األعمممممال )اإلقممممار مؤ سممما  

يتميح لرقمم  القتصماد اامل ا ا   اإلنتاجيا يا مست أا ا ت اللل كامالل. ويضاس إىل  ل  أن 
أمى  مبيب . ة ممب جديمدمةرصال لرايدم املشاريا القائما عأى روح املبادرم ولالبت ار وخأم  ةمر  ع

 رممىت أحنمما  رتونيمما  املثممال، هنمماك ااثلس مممن مشمماريا األعمممال اعديممدم   جمممال التجممارم اإلل 
أ ممب عأمى نطماحت لل حتتماج البأدان الناميا. يا أن مشاريا كثام منةا مل تصمبح مرحبما ب مد ول تمزا

ممممن اعةممما   عمممدادم أأو ممما. و  البأمممدان الناميممما وأقمممب البأمممدان منممموال، اةمممر    السمممنوا  األخممما 
(، Alipay, JamboPayحأممممممول دةمممممما جديممممممدم ) ال امأمممممما   جمممممممال التجممممممارم اإلل رتونيمممممما، مقدا مممممممال 

، TriniTrolleyواملتحممممممدم ،  -، تنزانيمممممما ةةةوريمممممما MercadoLibreومنصمممممما   ممممممارم إل رتونيمممممما )
Kapruka( ولوجستيا  ابت اريا ،)Giao Hang Nhanh وGrasshoppers .) 

ملؤ سما  الصم ام  ميما ا ، ولالتجاريماؤ سما  املومن رلن عمأيا الرقمنما أن تسماعد  -35
ؤ سما  امل،   تذليب ال قبا  ال  ت رت  تو  ةا. ومن رلهنا أيضمال أن   امن واملتو طا ا ج 

الخنممرايف   أنشممطا الت مماون بمم  النظممرا    ابت ممار وا ممت دام آليمما   ويممب مممن الصمم ام التجاريمما 
ا مثممب آليمما التمويممب اعممماع . ومممن رمملن ا أممول اعديممدم القائممما عأممى السممحاب اإلل ممرتوين بديأمم

لال متثمار   م مدا  ت نولوجيما امل أومما  ومما يقابمب  لم  التجاريا ؤ سا  املأن تقأب حاجا 
مممر الرتقممما  (18)ممممن خممم ا  ةنيممما داخأيممما . وعمممالوم عأمممى  لممم ، مي مممن لأتجمممارم اإلل رتونيممما أن تيسا

الصمم ام واملتو ممطا ا جمم  مممن خممالل تمموةا األدوا  الالزممما لبنمما  التجاريمما املؤ سمما   ب مأيمما 
 ممجال  لأم ممامال  عأممى الشممب ا مي ممن التحقمم  منةمما، وهممو ممما مي ممن أن يسمماعد   اجتممذاب 

 زابئن جدد ورركا    األعمال، ةضالل عن إاتحا ةر  لأتمويب. 
التنميممما الريفيممما. ةفممم  الصممم ، عأمممى  مممبيب  ومي مممن لأتجمممارم اإلل رتونيممما أيضمممال أن تمممدع  -36

مواقممما البأمممد ممممن خمممالل املثممال، جنحمممت عمممدم قمممرى   بيممما املنتجممما  احملأيممما عمم  رمممب ا اإلنرتنمممت 
            . وممممن ااثرر اإللابيممما اعانبيممما الممم  ترتبمممت عأمممى  لممم (19)الرئيسممميا ا اصممما ابلتجمممارم اإلل رتونيممما

و  تنشممميط إنتممماج احملاصممميب وصمممناعا  اةمممور نظمممام لوجسمممتيا  إي ولممموج  داعممم ،   مممما  ثمممب 
 ت أيف. التجةيز و ال

وقممممد بممممدأ املسممممتةأ ون يسممممتفيدون مممممن القتصمممماد الرقممممم  بطممممرحت عديممممدم مممممن النمممماحيت   -37
طا ال يد را  بوا النقديا ويا النقديا عأى حد  وا . ةمن خالل تصفح اإلنرتنت، وال تفسا

نممما مقار  انيممما إملأمسمممتةأ   تتممماح اإلل مممرتوين، والتواصمممب عممم  رمممب ا  التواصمممب الجتمممماع ، 
ن يممممماه  مممممم جممممما  عأمممممى حنمممممو أيسمممممر. وإبم مممممان املشمممممرتين قمممممرا م ت أيقممممما أ ممممم ار و يمممممزا  املنت

أب ممم ار  ن الباعمممااملسمممتةأ   وممممن ل ا صمممول عأمممى مشمممرتايهت    األوقممما  الممم  تنا مممبة  أو مممم
جما  تشماس منتمرخصا عم  رمب ا اإلنرتنمت. وتو ما خيمارا  املسمتةأ   عنمدما يتسم   م  اك

 مساةا  ب يدم. ع  عأيةا قأبةا وا صول من ل و   مواقا ب يدم 

__________ 

)منشممور األممم   : القتصمماد السممحاذ والبأممدان الناميمما2013تقريممر اقتصمماد امل أوممما  ل ممام ، 2013األون تمماد،  (18)
 املتحدم، نيويورك وجنيف(. 

  .2015األون تاد،  (19)
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  2اإلقار  
االت وماات واالتصات املعلقياس اآلاثر املتصلة ابإلنتامية واملرتتبة ملاي استوداا تكنولومياا

 والرقمنة
إىل أنم  قمد تبم ا أن البيما عم  رمب ا اإلنرتنمت  2015تقرير اقتصاد امل أوما  ل مام يشا  

طمممماخل لصمممم ام و  قعأممممى املؤ سمممما  اهممممو وأن  ثمممماذ األقمممموى التجاريمممما ؤ سمممما  املي ممممزز إنتاجيمممما 
إلنتممممماج   اعواممممممب  ا مممممدما . وتشممممما درا ممممما لأشمممممركا  الفييتناميممممما إىل أن إةمممممايل منمممممو إنتاجيممممما

نم    تأم  م  املائما  1.7الشركا  ال  تبيا منتجاهتا ع  رب ا اإلنرتنمت كمان أعأمى  ما نسمبت  
  أخمممرى درا ممما . وتسمممأط)أ(نةممما ل تبيممما منتجاهتممما ع هممماالشمممركا  الممم  تسمممت دم اإلنرتنمممت ول 

أخمممممرى  ا عواممممممبالضمممممو  عأمممممى أخيممممما ااثرر املتصمممممأا اب جممممم  والمممممربط الشمممممب  ، ةضمممممالل عمممممن أخيممممم
  التصممممممال. ومممممممن  لمممممم  مممممممثالل أن ال ممممممتثمارا    ت نولوجيمممممما  امل أوممممممما  و )ج( )ب(م مأمممممما

مممممب اب مممممتثمارا    األصمممممول يممممم والت يممممما  ملةمممممارا ا املاديممممما مثمممممب اوا مممممت دامةا ينب ممممم  أن تا م 
 .)د(التنظيم 
نتيجمممال وهنممماك ب مممض الدرا ممما  الممم  مل تسمممتطا ا مممتنتاج وجمممود آرر قويممما عأمممى اإلنتاجيممما  

ر تشما مال، ظمرم أكثمن ت دام ت نولوجيا امل أومما  والتصمال ، بمب إن همذذ الدرا ما  تبنامت ل
 الدرا ما  إىل  إحمدى. وتشا)ه(قا اإلنتاجيامفار   إىلحيث  هبت إىل أن ال امل ر ا يشةد عودمل 

لت نولوجيمما  ال ثيممف أن منممو إنتاجيمما ال مممب بمموتام أ ممرخل   الصممناعا  القائممما عأممى ال ممت دام
 حممىت ااثن أن . ويبممدوو()امل أوممما  يممرتبط ابخنفمما  النممات  وكممذل  ابخنفمما  ال مالمما بمموتام أ ممرخل

ولوجيما  صمول ت نو ح وجم    هبمويف أ م ار أآرر القتصاد الرقم  "اعديد" قد  أت عأى أ
 متثمار    ممن الاإلنفاحت عأى خمدما  همذذ الت نولوجيما  بمدلل وتزايد امل أوما  والتصال  

 .)ز(أصو ا
، إىل أن اإلحصا ا  ا اليا مي ن أن ت ون قد قمدر  تقمديرال 2016ويذها ةان آرك،  

 لرقمنما، و لم عمأيما ا أومما  والتصمال  و نقصال األثر املرتتما عأمى ا مت دام ت نولوجيما  امل
يمممما ار الربابلنظممممر إىل صمممم واب  القيممممات وممممما يوجممممد مممممن ةجمممموا . ومممممن  لمممم  مممممثالل أن األ مممم 

ديممممد مممممن دا  ال املسممممت دما   التحأيممممب قممممد تقأممممب إىل حممممد كبمممما مممممن أخيمممما أوجمممم  التحسممممن   أ
  املاليمما مل ممامالاام أرقممام . ل إن ا ممت د)ح(منتجمما  ونظمم  ت نولوجيمما  امل أوممما  والتصممال 

ر إىل وجمممود   ابلنظممملتحديمممد القتصممماد الرقمممم  حتديمممدال كميمممال قمممد ل ي طممم  إل صمممورم جزئيممما و لممم
 .)يف(مقدار متزايد من خدما  وتطبيقا  اإلنرتنت "ا انيا"

 األمممر وقتممال قبممب أن تنتشممر الت نولوجيمما  وتصممبح ةوائممدها بيانمما وقابأمما لأقيممات.يسممت رحت و  
حممىت  ابل امممب هنمماك  مموى عممدد حمممدود مممن مؤ سمما  األعمممال المم  تبناممت عمأيمما الرقمنمماولمميس 

الصمم ام   و الصمم ر  ااثن، ةاملؤ سمما  األكثممر  أفممال عممن الأحمماحت ابلركمما همم  املؤ سمما  البال مما
               اإلحصمممما ا   تممممن  س  البأممممدان الناميمممما. وابلتممممايل ةمممم ن ااثرر ال امأمممما املتصممممأا ابإلنتاجيمممما لممممن

  .تطويرذ  مرحأانتقب البأدان والشركا  من مرحأا إنشا  القتصاد الرقم  إىلإل عندما ت
 األون تاد.  املصدر:
 . 2016البن  الدويل،  )أ(

 CA Corrado, 2011, Communication capital, Metcalfe’s law, and United States )ب(

productivity growth, Social Science Research Network . 
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 C Corrado, J Haskel, C Jona-Lasinio and M Iommi, 2012, Intangible capital and )ج(

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

No. 6733, Institute for the Study of Labour . 
 European Union, 2013, Unlocking the ICT growth potential in Europe: Enabling )د(

people and businesses – Using scenarios to build a new narrative for the role of ICT in growth in 

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

Solow, 1987, “We’d better watch out”, The New York Times, Book Review, 12 July) . 
 D Acemoglu, D Autor, D Dorn, GH Hanson and B Price, 2014, Return of the Solow )و(

paradox? IT [Information technology], productivity, and employment in United States 

manufacturing, Working Paper No. 19837, National Bureau of Economic Research . 
 ,B van Ark, 2016, The productivity paradox of the new digital economy )ز(

International Productivity Monitor, 31:3–18 . 
 DM Byrne and CA Corrado, 2016, ICT asset prices: Marshalling evidence into new )ح(

measures, Economics Programme Working Paper Series No. 16-06, The Conference Board, New York . 
 ,C Bean, 2016, Independent Review of UK [United Kingdom] Economic Statistics )يف(

available at https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-uk-economic-

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

 التحدايت  -ابء 
ينطممموي التحمممول إىل القتصممماد الرقمممم  عأمممى عمممدد ممممن التحمممداي  والت ممماليف وامل ممماقر  -38

الوصممول عأممى حنممو مت مماة  إىل القممدرم عأممى الفجمموا  الرقميمما وعممدم وجممود احملتمأمما. ومممن رمملن 
إىل توزيمما يمما منصممف لأفوائممد يفضمميا ت نولوجيمما  امل أوممما  والتصممال  امليسممورم الت أفمما أن 

الذين ل يتوةر لدية   وى قدر قأيب ممن أولئ  املتلتيا من التجارم اإلل رتونيا عأى حنو يت طى 
والسممم ان المممذين والصممم ام واملتو مممطا ا جممم ؛  الت أمممي  و/أو امل رةممما؛ واملؤ سممما  البال ممما الصممم ر

الممربط ي يشممون   املنمماق  الريفيمما والممذين ل يتمت ممون  مموى بقممدر حمممدود مممن قممدرا  أو حقمموحت 
 . بشب ا اإلنرتنت

حتمممممداي  أخمممممرى ت مممممرت  ت ظمممممي  الفوائمممممد املتلتيممممما ممممممن التجمممممارم إىل ةيمممممما يأممممم   ويشمممممار -39
 اإلل رتونيا: 

  ةراب  وكأفتةا الباهظا؛ عدم موثوقيا إمدادا  ال )أ( 
حمدوديا الوع  ةيما يت أ  ب يفيا تطبي  ت نولوجيما  امل أومما  والتصمال   )ب( 

 وا ت دامةا؛ 
 عدم كفايا القوان  والأوائح التنظيميا أو عدم اتساقةا؛  )ج( 
 حمدوديا أو قصور البنيا التحتيا لأنقب وا دما  الأوجستيا؛  )د( 
   دةا عأى رب ا اإلنرتنت أو تسةيال  دةا بديأا؛ عدم وجود تسةيال )ه( 
 حمدوديا القوم الشرائيا؛  )و( 
 وج "؛ لالتفضيب الثقا  لأتفاعب "وجةال  )ز( 
 العتماد عأى الت امب نقدال   ا تما.  )ح( 
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ومممن احملتمممب أن ت ممون لتزايممد عمأيمما  الرقمنمما آرر  ممارم عأممى ةممر  ال مممب واملةممارا .  -40
دي إىل خأمم  أنممواخل جديممدم مممن ةممر  ال مممب وال مالمما، وي مما قبي مما ال مممب واروةمم ، ةةممو قممد يممؤ 

ةضمالل عمن ت يما الحتياجما  لأمةمارا ، ويمؤثر    ما عممب أ مواحت ال ممب وكمذل    التقسممي  
الممدويل لأ مممب. ويضمماس إىل  لمم  أنمم  كأممما تزايممد  وتممام البت ممار الت نولمموج ، تزايممد  أيضممال 

 . (20)يا لأمةارا األخيا ال رتاتيج
ومثمما قأمم  مممن أن ال ممت دام الوا مما النطمماحت لأت نولوجيمما  وعمأيمما  األ تمما والعتممماد  -41

فمممماوات    زايممممد التتاملتزايممممد عأممممى املنصمممما  اإلل رتونيمممما  مممميؤداين إىل خسممممائر   الواممممائف وإىل 
 و مبا واأل تما  ا مأيمامستواي  الدخب وتزايد تركز القوم السوقيا والثمروم. ل إن اتسماخل نطماحت ع

ى لقمممممائ  عأممممموا مممممت دام المممممذكا  الصمممممطناع    قطممممماخل الصمممممناعا التحويأيممممما وقطممممماخل ا مممممدما  ا
تفممماخل ىت مممما ار حمممال مممت دام ال ثيمممف لأم رةممما ي مممر  املزيمممد ممممن املةمممن والوامممائف  طمممر المممزوال 

تمممب أن ا حي، وهممو مممالل ممتثمار رأت املمم أكمم  نسممبيال نتاجيمما، وحيقمم  عوائممد مسممتواي  النممات  واإل
تبممما عأمممى رر املرت يمممؤدي إىل حمممدوث املزيمممد ممممن ا سمممائر   الوامممائف. وممممن املتوقممما أن تمممؤدي ااث

نظي    قرحت ت القتصاد الرقم  إىل إحداث ا طراب   صناعا  أبكمأةا وكذل التحول حنو 
قمممد أخمممذ     المممرحالالسممميارا  ا مممت دام الشمممركا . وممممن األمثأممما عأمممى  لممم  أن التشمممارك   

لقطماخل يا وحت الرئيسمجمز ال ممن السما اصما ب يبدل حركا تنقمب األةمراد، وقمد تصمبح السميارا  ابلف 
البأممممدان    ب ممممضعأممممى الطممممرحت   املسممممتقبب القريمممما )وقممممد أخممممذ ب ضممممةا يسمممما ابلف ممممب النقممممب 

خمدما  و ملساعدم املتقدما(. ومي ن ابلف ب تقدق خدما  متنوعا ترتاوح ب  خدما  م اتا ا
تممممما نظممممم  مؤ  الت أمممممي  والتمممممدريا، وخمممممدما  املمممممدةوعا  وال مأيممممما  املصمممممرةيا و لممممم  اب مممممت دام

 وتطبيقا  لأةواتف النقالا. 
ةممما عمأيممما األ تممما والبيمممان  وةيمممما جلممم  املسمممتةأ  ، توجمممد طممماقر حمتمأممما تنطممموي عأي -42

الضممم ما والمممذكا  الصمممطناع . وممممن رممملن حتأيمممب  مممارب التسممموحت والشمممرا  السمممابقا،    مممياحت 
ماليمم  عمأيمما  الشممرا  السممابقا مممن قبممب املتسمموق   وي ال ممادا  املتشممابا، أن يمموةر لأشممركا  

عأمى قمدرم املسمتةأ   عأمى  قدرال كباال من امل أوما  املفصأا ال  تنطوي عأى آرر  أبيا حمتمأما
 . (21)املساوما

وابلنسمممممبا ملسمممممت دم  التطبيقممممما  املرتابطممممما الممممم  تنقمممممب البيمممممان  إىل طتأمممممف أصمممممحاب  -43
املنصمما  عأممى رممب ا اإلنرتنممت، يشمم ب ةقممدان ا صوصمميا والقممدرم عأممى املسمماوما خطممرال إ مماةيال. 

ا  السمةأا ال مت مال لأمالحما مثب التطبيق -و  ح  أن ال ديد من تطبيقا  ا واتف الذكيا 
همممم   -ا رائطيمممما، وخممممدما  بممممث املو مممميقى، وخممممدما  الشممممرا  وا جممممز عمممم  رممممب ا اإلنرتنممممت 

تطبيقا  جمانيا ال مت دام، ةم ن السم ر المذي يت م  عأمى املسمتةأ   دة م  همو تزويمد الشمركا  
  وعممماداهت  ومطممموري التطبيقممما    أومممما  مفصمممأا عمممن أمممماكن وجممموده ، وأةضمممأياهت ، وعالقممماهت

الش صيا، من دون عأمة  بذل    ب ض األحيان. و قدور الشركا  أن  ما ب  ما تتوصب 
إليمم  مممن م أوممما  واةرتا مما  تت أمم  ابملسممت دم  مممن خممالل تتبمما نشمماقة  عأممى الشممب ا وبمم  
امل أوممما  المم  حتصممب عأيةمما مممن مصممادر عاممما ومممن و ممطا  تمموةا البيممان  ل مم   ممما مأفمما  

__________ 

(20) D Acemoglu, 2002, Technical change, inequality, and the labour market, Journal of Economic 

Literature, 40(1):7–72.  

(21) B Shiller, 2014, First-degree price discrimination using big data, Working Paper No. 108, Brandeis 

University, Department of Economics and International Business School.  
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اتريمممي مممميالد الوالمممدين، ومممما إىل و الوايفممما، مثمممب مت ممما ) 100ابملسمممت دم  تشممممب قرابممما  تت أممم 
 . (22) ل (، أليرا  منةا مثالل مساعدهتا عأى )بيا( توجي  اإلعالن  إىل ةةور ب ين 

وةيمممما جلممم  الشمممركا  واملنظمممما  وا  ومممما ، مي مممن لتزايمممد الت مممر  مل ممماقر انتحمممال  -44
ا  لمم  مممن عمأيمما   ممرقا امل أوممما  الش صمميا واملاليمما، والخممتالت بممب أو يمما ا مموبيا ا ويمما 

والتجسس والت ريا الصناعي  أن ينج  عن ربط رب ا  التصال  ا اصا والنظ  الصناعيا 
والبنيممما التحتيممما ال موميممما بشمممب ا اإلنرتنمممت و/أو   السمممحاب اإلل مممرتوين. ومثممما مفا مممأا   همممذا 

الممم  حيتممممب أن ترتتممما عأمممى  اهمممب همممذذ امل ممماقر، مقابمممب احتممممال الصمممدد: وزن ااثرر السمممأبيا 
 . (23)ةقدان الفوائد احملتمأا عندما تؤخذ امل اقر عأى حممب اعد

حتسم  ةةم  األو ماخل التم ينيما ل مأيما الرقمنما وآررهما تتزايمد أخيما وعأى همذا األ مات،  -45
بممذل  مممن  ا يممرتبطملممتمأمما والتصممدي عأممى القتصمماد وا تممما مممن أجممب ت ظممي  الفوائممد والفممر  احمل

ا بمم  البأممدان ن متفاوتممحتممداي  وت مماليف. وابلنظممر إىل األثممر التحممويأ  املتوقمما، ةمم ن ااثرر  ممت و 
  امل تأفا، وكذل  ب  طتأف اعةا  صاحبا املصأحا.التنميا مستواي   ا  

 واألسئلة اإلرشاديةاآلاثر ال ياساتية  -اثلثاا  
ابلنظمممر إىل أن املزيمممد ممممن أنشمممطا األعممممال التجاريممما قمممد أخمممذ  تتممملثر عأمممى حنمممو متزايمممد  -46

التجمممممارم   إم مممممانممممممن املةممممم  أن تنظمممممر ا  ومممممما    كيفيممممما تسممممم ا أصمممممبح ب مأيممممما الرقمنممممما، 
هممذا الفممرخل مممن و سممتداما. اإلل رتونيمما والقتصمماد الرقممم  األو مما نطاقممال أليممرا  حتقيمم  التنميمما امل

 ا  ةريممممم  ا ممممم املدرجممممما   اختصاصممممما  اعأمممممى أ مممممات األ مممممئأا اإلررممممماديا الثالثممممماملمممممذكرم ممممممنظ  
 : تايل، وه  كالا  وم  الدويل امل ين ابلتجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم 

ممما الممذي حتتمماج إليمم  البأممدان الناميمما مممن أجممب بنمما  ميزهتمما التناةسمميا عممن قريمم   )أ( 
  التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم 

مممما المممذي مي مممن أن تف أممم  البأمممدان الناميممما ممممن أجمممب ت زيمممز هياكأةممما األ ا ممميا  )ب( 
 املاديا وا ياكب األ ا يا لأت نولوجيا 

كيف مي ن لأبأدان املتقدما أن تقي  رراكا  ما البأدان الناميا أبكثر الطمرحت  )ج( 
جممارم تصممب ابلتيممما أتحممداي  ةيوالتصممدي لحتقيقممال لرثممر، مممن أجممب زايدم الفممر  إىل أقصممى حممد 

 اإلل رتونيا والقتصاد الرقم   

__________ 

 Washington Post, 2016, 98 personal data points that Facebook uses to target ads to you, 19انظمر  (22)

August.  

  درا ا لأم اقر ال  ينطوي عأيةا الفضا  اإلل رتوين   قطاخل الصناعا التحويأيا املتقدما مشأمت مقمابال  حيما  (23)
  املائممما ممممن ا يبممم  إهنممم   50ا مممتطالعال عأمممى رمممب ا اإلنرتنمممت، قمممال  225مسمممؤولل تنفيمممذايل و 35أجريمممت مممما 

  املائما ممن ا يبم  إهنم  ت ر موا ل مأيما اخمرتاحت لأبيمان    األرمةر األخمام،  39يثقون   أهن  حمميون، وقال  ل
  املائما  75  املائا أبهن  ل ميأ ون األمموال الالزمما لتملم  ةضمائة  اإلل مرتوين، بينمما قمال  48وأجاب ما نسبت  

  املائما ةقمط ممن ا يبم  إهنم   55 أا. وقمال إهن  يفتقمرون إىل املةمارا  واملموارد الداخأيما الالزمما مل اعما همذذ املشم
 Deloitte, 2016, Cyber risk in advanced manufacturing: Getting ahead)رمف روا بيمانهت  ممن أجمب محايتةما )

of cyber risk :  متمماح عأممى املوقمما الشممب ،(Deloitte, 2016, Cyber risk in advanced manufacturing: 

Getting ahead of cyber risk :متمممممماح عأممممممى املوقمممممما التممممممايل ،https://www2.deloitte.com/us/en/ 
pages/manufacturing/articles/cyber-risk-in-advanced-manufacturing.html# (accessed 19 July 2017) .) 
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ماااا الاااذ  لتااااب إليااان البلااادان النامياااة مااان أمااال بنااااء ميزااااا التناف اااية مااان طرياااق  -ألف 
 التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؟

القتصماد إم مان  مثا نقطا انطالحت جيدم لو ا ا مرتاتيجيا هتمدس إىل ال متفادم ممن  -47
التصمممدي م الفمممر  و  مأيممما الرقمنممما. ويتطأممما ايتنمممال  العمممرتاس ابألثمممر الشمممامب  الرقمممم  تتمثمممب

يممما  املصمممأحا لأتحمممداي  اخنمممرايف عمممدم وزارا  طتأفممما وتفاعأةممما مممما ياهممما ممممن اعةممما  صممماحبا
 . التاب ا لأدولا مثب القطاخل ا ا  واألو ايف األكادمييا وا تما املدين

ئمممما تفضمممم  إىل زايدم ةممممر  التنميمممما املسممممتداما إىل ولأح وممممما  دور مركممممزي   هتيئمممما بي -48
تموخى ي لصمأا الم األهمداس اإلمنائيما  ا  تحقي  اأقصى حد و   مان أن ت ون البيئا داعما ل

 ا البأمد ممن حيمثاق   لو مالبأد حتقيقةا. و ا ييسر عمأيا صنا القرارا  املستنام إجرا  تقيي  و 
 ذ.   تتةدداحتياجات  احملأيا، ومواقن قوت  و  ف ، والفر  املتاحا ل  وامل اقر ال

ما خطط التنميما يتواة  وينب   أن ت ون السيا ا  الرقميا متسقا ومت امأا عأى حنو  -49
ن أن تممدع  قميمما مي مملوقنيمما ل ممب بأممد، حيممث إن التجممارم اإلل رتونيمما وياهمما مممن التطبيقمما  الر ا

م ر وت زيمممز القمممد حتقيممم  طتأمممف األهمممداس القتصممماديا والجتماعيممما مثمممب رةممما مسمممتوى اإلنتاجيممما،
. ميما أكثمر مشمولل حتقي  تنو التناةسيا، وحتس  الوصول إىل امل أوما ، ورفاةيا الأوائح التنظيميا، 

ا مماذ صمميايا  أوىل   وميثممب حتديممد األهممداس حتديممدال وا ممحال والعممرتاس ابلشمموايب احملتمأمما خطمموم
 السيا ا   ا  الصأا. 

تقيمممي  ممممدى اعاهزيممما لالخنمممرايف   القتصممماد الرقمممم  أو التجمممارم اإلل رتونيممما أممممرال   مممدا ويا  -50
مؤرمر د مثمب ألون تماا من ألدوا  مفيدال   صيايا ا رتاتيجيا  ة الا و  حتديمد األولمواي . ومي

ت را  أيممممما  ا ممممم، وعماألون تممممماد لأتجمممممارم اإلل رتونيممممما بممممم  املؤ سممممما  التجاريممممما واملسمممممتةأ  
رتونيمما، أن رم اإلل  يا مما  ت نولوجيمما امل أوممما  والتصممال ، وعمأيمما  التقيممي  السممريا لأتجمما

ن التقممارير . كممما أوتمم  و مم ف تسمماعد   التوصممب إىل ةةمم  الحتياجمما  احملأيمما لبأممد ممما ومممواقن ق
ريمما ا  التجااملسممتقام مممن آليمما  أخممرى ل ممت را  السيا مما ، مثممب عمأيمما  ا ممت را  السيا مم

ن اإلقمممار  مممم مممري  الممم الممم   ريةممما منظمممما التجمممارم ال امليممما، والدرا ممما  التش يصممميا لأت اممممب 
 ممن أن تقممدم لممدويل، مي  ا، وورقمما  ا ممرتاتيجيا  ا ممد مممن الفقممر المم  ي ممدها البنممامل ممزز املت اممب

 بيان . ةا الل جماأيضال م أوما  مفيدم. ومن املرجح أن تتطأا عمأيا الرصد بذل جةود   
مؤرممممممممر األون تمممممممماد لأتجممممممممارم اإلل رتونيمممممممما بمممممممم  املؤ سمممممممما  التجاريمممممممما وابل ممممممممتناد إىل  -51

الخنمرايف يما لاعاهز مستواي  اقتصادال، يتب  أن  137الذي يشمب  (24)2016واملستةأ   ل ام 
(. ةلةريقيا حتتمب املرتبما األدىن ابل متناد 4لتجارم اإلل رتونيا تتفاو  حبسا املنطقا )الش ب   ا

 إىل ةيا املؤررا . 
وإىل جانممما التجمممارم اإلل رتونيممما، يثممما القتصمممماد الرقمممم  النارممم  واملتطمممور ال ديمممد مممممن  -52

تما عأمى عمأيما  مما يرت حباجما إىل النظمر   القضمااي السيا ماتيا الم  تنب م  م اعتةما. وا  ومما 
املةممارا ،    وتنميمماالرقمنما مممن آرر عأممى السيا مما  املتصممأا  جممال  مثممب  مموحت ال مممب، والت أممي

ا، ايمما البيئمممحوالتجممارم، و  والبت ممار، والتنميمما القطاعيمما، واملناةسمما، ومحايمما املسممتةأ ، والضممرائا،
 وكفا م الطاقا. 

__________ 

(24) UNCTAD, 2016, UNCTAD B2C E-commerce Index 2016: UNCTAD Technical Notes on ICT for 

Development No. 7 (United Nations publication, Geneva).  
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عمأيمما الرقمنممما عأمممى الحتياجمما  لأمةمممارا  وةممر  ال ممممب وال مالممما و ثممب م اعممما آرر  -53
حتمممدايل يت ممم  التصمممدي لممم . ةالبأمممدان الممم  تفتقمممر إىل املةمممارا   ا  الصمممأا  مممت ون   و ممما يممما 
مممموا د   القتصممماد الرقمممم  املتطمممور. ور ممما ت مممون هنممماك حاجممما إىل النظمممر   قائفممما ممممن التمممدابا 

ل  الممم  تشممممأةا  يا ممما  الت أمممي  وتنميممما املةمممارا  والسيا ممما  السيا ممماتيا،  ممما    لممم  ا ممما
املت أقممما بسممموحت ال ممممب. وينب ممم  أن ت يمممف همممذذ التمممدابا حبسممما امممروس كمممب بأمممد وأن  خمممذ   

 المربط الشمب   الرقمم العتبار ا الا الراهنا لأت أي  والتدريا وتنميا املةمارا ، ةضمالل عمن درجما 
املموارد الرقميما، تصمبح القمدرم عأمى الوصمول إىل ومما حتسمن ةمر   وا ت دام الت نولوجيا الرقميا.

 ا ت الل هذذ املوارد حمدا دال أكثر أخيا لأقدرم التناةسيا لأمؤ سا  التجاريا واملواقا امل تأفا. 

  4الش ب   
بشاااااأن التجاااااارة اإللكرتونياااااة باااااا املؤس اااااات التجارياااااة  2016مؤشااااار األونكتااااااد لعااااااا 

ؤشاارات املكونااة واملنطقااة اة:رافيااةن بأ  الن اابة املئويااة مل ااتودمي   ااب امل ،وامل ااتهلكا
 1٥شااابكة اإلنرتناااا، وبس  الن ااابة املئوياااة مل اااتودمي البطاقاااات االئتمانياااة بأكثااار مااان 

شوصاااا ، وبب  ماادد اخلااوادن املؤمنااة لكاال مليااون شااومل، وبد  درمااة املو وقيااة الربيديااة 
   ب سجالت االلاد الربيد  العاملي

 )أ(

 

 )ب(
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 )ج(

 
 )د(

 

(، والحتماد المدويل لالتصمال ، والبنم  المدويل، 2016ا تنادال إىل أحدث امل أوما  املتاحا من األون تاد ) املصدر:
  والحتاد ال يدي ال امل .

ولمممذل  ةممم ن ممممن املةممم  أن ي مممون هنممماك ت ممماون ة مممال مت مممدد القطاعممما  ومشمممرتك بممم   -54
يا ال  مي ن   ا  ومالوزارا  من أجب و ا ال رتاتيجيا  وتنفيذها. ومن األمثأا عأى الوزارا

 نولوجيممممما أممممموم والتأن ت ممممون مةتمممممما ابألممممممر تأممممم  الممممموزارا  املسمممممؤولا عمممممن ال مممممدل، واملاليممممما، وال 
د ل مالمما، وال يمميفيمما، واولوجيمما  امل أوممما  والتصممال ، والتجممارم، والتنميمما الر والبت ممار، وت ن

توىل لوزارم الم   متاوا حال  والنقب، والت أي . وابإل اةا إىل  ل ، من املة  أيضال أن حتدد حتديدال 
 .يتصب ابلقتصاد الرقم ةيما قيادم ال مب من أجب و ا ا رتاتيجيا  رامأا 

تقيمممي  رمممامب يتضممممن ا مممت را  ال اهممما  املتصمممأا ابلتجمممارم اإلل رتونيممما  وينب ممم  إجمممرا  -55
التنميممما. ولأمشممماورا  ت زيمممز املممموارد والقمممدرا  الممم  مي مممن أن تسمممة    وتقيمممي  والقتصممماد الرقمممم  
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 مميما ابلنظممر إىل  املبارممرم ممما اعةمما  امل نيمما صمماحبا املصممأحا دور رئيسمم    هممذذ ال مأيمما، ول
 . (25)  الرقميا املت ا بسرعاقابا الت نولوجيا

ومممن رمملن  مم ف األقممر القانونيمما والتنظيميمما أن حيممد مممن الثقمما   امل ممامال  المم  تنجممر  -56
عممم  رمممب ا اإلنرتنمممت. وهمممذذ ا مممواجز مي مممن أن ت مممواحت بصمممفا خاصممما أنشمممطا املؤ سممما  البال ممما 

أقمب منةما   اإلنرتنمت الص ر والص ام واملتو طا ا ج  ال  عادم ما ت ون درجما ربطةما بشمب ا 
الشركا  ال بام، خصوصال   البأدان الناميا. وةيما يت أ  ابلتجارم اإلل رتونيما، ينشمر األون تماد 
م أوممما  عممن مممدى تممواةر األقممر القانونيمما لأم ممامال  اإلل رتونيمما، ومحايمما البيممان  وا صوصمميا 

. ومممممن األقممممر القانونيمممما (26)نيمممماومحايمممما املسممممتةأ  عأممممى رممممب ا اإلنرتنممممت، ومنمممما اعممممرائ  اإلل رتو 
والتنظيميممما األخمممرى  ا  الصمممأا مممما يشممممب حقممموحت املأ يممما الف ريممما، وقممموان  التجمممارم وم اةحممما 

 الفساد والقوان  الضريبيا. 
 اثمممم ا ممممت دام وأمممممام ويشمممم ب الةتقممممار إىل اإلحصمممما ا   ا  الصممممأا عقبمممما خطممممام  -57

 يف  ممالصممدد    هممذاالتجممارم اإلل رتونيمما ويمما  لمم  مممن جوانمما القتصمماد الرقممم . والو مما 
لصمم ا عأممى  ممب مممن ا مميما   أقممب البأممدان منمموال. وهممذا ل بصممفا خاصمما   البأممدان الناميمما، ول

ن إم ممان  ال ممتفادم ممممممن أجممب أدلمما تسممتند إىل وا مم   السيا مما  صمميايا وتنفيممذ  يا مما  
 وما . اي  ا  قم . وينب   أن ي ون حتس  تواةر البيان  أولويا من أولو القتصاد الر 

 وقد يود ةري  ا  ا  ا  وم  الدويل أن يبحث املسائب التاليا:  -58
ما ه  املؤررا  األوث  صأا بقيات مدى جاهزيا البأدان لالخنرايف   التجارم  )أ( 

 ا  اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  وال تفادم منةم
ما ه  أةضب املمار ا  املت أقا إبرراك ةيا اعةا  امل نيا صاحبا املصأحا  )ب( 
 ابلقتصاد الرقم  املتصأا سيا ا  ال  و ا 
كيممف مي ممن لفريمم  ا مم ا  ا  مموم  الممدويل أن يسممة    النةممو  ب مأيمما بنمما   )ج( 

ا صوصممميا، يمممان  و ايممما البتواةممم    ااثرا    ا مممال   ا  الصمممأا إلصمممالح القممموان ، مثمممب مح
  جرائ  الفضا  اإلل رتوينوم اةحا 
كيمممف مي مممن لفريممم  ا ممم ا  ا  ممموم  المممدويل إنتممماج اإلحصممما ا   ا  الصمممأا  )د( 

 ابلقتصاد الرقم    البأدان الناميا  

ما الذ  ميكن أن تفعلان البلادان النامياة مان أمال تعزياز هياكلهاا األساساية املادياة  -ابء 
 ألساسية للتكنولوميا؟ واهلياكل ا

يتصب السؤال اإلررادي الثاين اب ياكب األ ا يا املمادم وا ياكمب األ ا ميا لأت نولوجيما  -59
ذكرم، ل تممزال هممذذ املمم  مما يالحممظ  ة  البأمدان الناميمما، و مما مي ممن ة أم  لتممدعي  هممذذ ا ياكممب. 

جز ال ممن  الن أيضال  ةراب  يش النقب والقطاع  ها. كما أن هناك ةجوا  رقميا كبام يت    دا 
 ما. لتنميا املستداحتقي  ا املناقشا املت أقا اب ت دام التجارم اإلل رتونيا والقتصاد الرقم  أليرا 

__________ 

أن  ومنظممما التجممارم ال امليمما، مما ةيةمما مركممز التجممارم الدوليمما، واألون تمماد، والبنمم  الممدويل،  مي ممن ملنظممما  رممىت، (25)
 تقدم مساعدم إىل البأدان الناميا   إجرا  هذذ التقييما . 

-http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4Dلالقممممممالخل عأممممممى مزيممممممد مممممممن امل أوممممممما ، انظممممممر  (26)

Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx (accessed 19 July 2017).  
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حمممددم عأممى حنممو صممريح   خطمما التنميمما املسممتداما الممربط بشممب ا اإلنرتنممت وا اجمما إىل  -60
 ايممما املتمثأممما   حتقيممم  زايدم كبمممام   ال 9. وممممن ال مممااي  احملمممددم   إقمممار ا مممدس 2030ل مممام 
الوصممول إىل ت نولوجيمما  امل أوممما  والتصممال  وإاتحما ةممر  الوصممول الشممامب وامليسممور ةمر  

. وي ممد املسممتوى املتممدين (27)2020الت أفمما إىل رممب ا اإلنرتنممت   أقممب البأممدان منمموال حبأممول عممام 
بأمممدان الناميممما يممما مامممر د بصمممفا النطممماحت ال مممريض   ال ديمممد ممممن الرمممب ا  ل مممت دام خمممدما  

  املائممما ممممن السمممم ان  15خاصممما. ةفممم  أقمممب البأمممدان منمممموال، عأمممى  مممبيب املثمممال، مل ي ممممن  ممموى 
، وكانممممت نسممممبا مممممن يتمت ممممون 2016يتمت ممممون إبم انيمممما الوصممممول إىل رممممب ا اإلنرتنممممت   عممممام 

 . (28)النطاحت ال ريض أقب من  ل  ب ثارب ا  إبم انيا ا ت دام 
. ومن املةم  (29)حت طتأفا تستطيا با ا  وما  تدعي  ا ياكب األ ا يا الرقمياومثا قر  -61

أولويا   كمنطأ  وج ألتحقي  الربط الشامب ابلشب ا  أن ت ون هناك ر يا وا حا ملا مي ن ة أ  
مممن األولممواي . وينب مم  لرقممر السيا مماتيا والأمموائح التنظيميمما أن ت فممب وجممود  مموحت لالتصممال  

 مممأ يا ت مممون مفتوحممما ورمممفاةا ومنصمممفا ممممن أجمممب إاتحممما املزيمممد ممممن ال مممتثمارا  السمممأ يا والال
النطماحت ال مريض أيسمر كأفما مما رمب ا  احملأيا واألجنبيا. ومن التدابا الراميا إىل ج ب ا ت دام 

عاليما عأمى ور موم يشمب تقا   البنيا التحتيا، وإدارم الطيمف إدارم ة الما، و نما ةمر   مرائا 
الواردا  من م دا  وخدما  ت نولوجيما  امل أومما  والتصمال . وممن املةم  أيضمال أن تصمب 

إىل النممممات الممممذي ي يشممممون   منمممماق  ريفيمممما أو نئيمممما والممممذين ل يتمت ممممون حاليممممال الممممربط رممممب ا  
مممن 2013. وينب ممم  لأح ومممما ، كمممما  كمممر األون تممماد )(30)ابلشمممب االمممربط إبم انيممما  (، أن حتسا

 رم نوعيا خدما  رب ا  النطاحت ال ريض من أجب ا ا  قرارا  مستنام. إدا
ومن رلن إنشا  نقايف تمربط رمب ا  اإلنرتنمت أن يسماعد   خفمض ت ماليف الوصمول  -62

إىل اإلنرتنت ويقأ  الوقت الذي يست رق  الوصول إىل الشمب ا. ومي من لأسيا ما ال امما أن تركمز 
ن نقمايف ربمط رمب ا   اموإنشما  هي مب إلصمدار الرتاخمي  ميا عأى دع  هتيئا بيئا مناةسا منصمفا 

 . (31)اإلنرتنت من النجاح
و  ال ديد من البأدان، تش ب حالا البنيما التحتيما لأطاقما ال ةرابئيما عائقمال خطماال أممام  -63

ال ممممتفادم مممممن القتصمممماد الرقممممم  وممممموارد ت نولوجيمممما  امل أوممممما  والتصممممال ، مثممممب ا و ممممبا 
بيممان  الضمم ما. ولأتصممدي  ممذا ال ممائ  عأممى حنممو ة ممال، مممن الضممروري  مممان أن السممحابيا وال

ت ممون إمممدادا  ال ةممراب  كاةيمما لتأبيمما احتياجمما  املسممت دم    القطاعمما  اإلنتاجيمما ولأتحممول 
حنو إاتحا الوصول الشامب عميا األ ر. وهذا بدورذ ل ب من املةم  إدمماج ا مرتاتيجيا  الطاقما 

__________ 

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/ (accessed 19 Julyانظمر  (27)

2017).  
(28) ITU, 2017, Connecting the unconnected: Working together to achieve Connect 2020 Agenda 

targets, draft discussion paper prepared for the special session of the Broadband Commission and 

the World Economic Forum at Davos Annual Meeting 2017.  

بشممممب ا  النطمممماحت ال ممممريض واملنبثقمممما عممممن مممممداول  "أ ممممبوخل التجممممارم انظممممر، مممممثالل، التوصمممميا  املتصممممأا ابلممممربط  (29)
؛ وهمممممممممممم  متاحمممممممممممما عأممممممممممممى املوقمممممممممممما الشممممممممممممب  : 2017اإلل رتونيمممممممممممما" الممممممممممممذي نظممممممممممممم  األون تمممممممممممماد   عممممممممممممام 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d7_en.pdf (accessed 19 July 2017).  
 Internet Society, 2017, Supporting the Creation and Scalability of Affordable Accessانظممر  (30)

Solutions: Understanding Community Networks in Africa (Geneva and Reston, Virginia, United 

States).  

(31) PS Ryan and J Gerson, 2012, A primer on Internet exchange points for policymakers and non-

engineers, Scholarly Paper No. ID 2128103, Social Science Research Network, Rochester, New 

York.  
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 صمممأا ا مممرتاتيجيا  التنميممما  جمأةممما. ةالبنيممما التحتيممما القائمممما لتوليمممد الطاقممما إدماجمممال كمممامالل  
 ميما   أقمب البأمدان  ال ةرابئيا وتوزي ةا كثاال ما ت مون حباجما إىل حتسمينةا وتو ميا نطاقةما، ول

منمممموال، و  هممممذا السممممياحت، مي ممممن لأبأممممدان أن تسمممم ى ل ممممت دام الطاقمممما املتجممممددم وت نولوجيمممما  
صممممم رى أليمممممرا  تممممموةا ال ةمممممراب  لأمنمممماق  الريفيممممما. ل إن حتقيممممم  همممممدس الوصمممممول الشممممب ا  ال

يتطأا  2030التحويأ  إىل إمدادا  ال ةراب   من اإلقار الزمين  طا التنميا املستداما ل ام 
عأمى إممدادا  ال ةمراب  النارم  عمن تو ما ال مت دام املتوقما مسمتوى الطأما وتقمدير الت طيط 

 توايممف قممدر كبمما مممن ال ممتثمارا  اإل مماةيا   جانمما ال ممر . ويأممزم  اإلنتمماج . و مميأزم أيضممال 
التمويمب عمن قريم  املسماعدم اإلمنائيما الربيما وياهما ممن املموارد الربيما قدر كبا من توةا كذل  

 . (32)ا ارجيا والقطاخل ال ام احملأ 
 ال رتونيمممما احملأيممممويشمممم ب النقممممب السممممأس لأبضممممائا أمممممرال  ممممرورايل ابلنسممممبا إىل التجممممارم اإل -64

   ممب ب فما م تود نظ  لطأبا  بوجتأبيا الأحدود عأى السوا . ويتيسر اإلجناز الف ال ل موال ابر 
 ف ا مممدما   مممل يمممزال لنقمممب الممم ي، واملممموان  ال يممما، وا مممدما  ال يديممما واعمركيممما. و جممممال  ا

  مونتويالبمال مما  لناميما،ابأمدان الأوجستيا يش ب حاجزال أمام التجارم اإلل رتونيا   ال ديد من ال
نقمم      ممون هنمماك مميما خممارج املراكممز ا ضممريا. وقممد ي هنمماك حاجمما ما مما لأبنيمما التحتيمما، ول

أممى حنممو  ممريا عتوصمميب لأطممرود ت فممب المم  مي ممن أن  -ال اممما و/أو ا اصمما  -خممدما  الطممرود 
، ا ممما  ذا السمممياحت،   همممالت طيممما اع راةيممما. وممممن املةممم  مممم  وموثممموحت ومي مممن تتب ممم  ةضمممالل عمممن 

األخممرى المم   املسممائب مبممادرا  لت زيممز قممدرم القطمماخل ال يممدي عأممى دعمم  التجممارم اإلل رتونيمما. ومممن
رود مي مممممن النظمممممر ةيةممممما مممممما يشممممممب ممممممدى السمممممماح ابملناةسممممما    ممممموحت خمممممدما  توصممممميب الطممممم

 ا. يا احملأواإلم انيا  املتاحا إلقاما رراكا  ب  القطاخل ا ا  وامل اتا ال يدي
وكثمممممماال ممممممما تممممممؤدي الختناقمممممما    املمممممموان  ال يمممممما، واملشمممممماكب  ا  الصممممممأا ابعمممممممارك،  -65

حتممممداي  هائأمممما أمممممام نشممممو  وإجممممرا ا  التصممممدير امل قممممدم، واملتطأبمممما  املت أقمممما ابملسممممتندا ، إىل 
التجمممارم اإلل رتونيممما ال مممابرم لأحمممدود ةيمممما يتصمممب ابلسمممأا املاديممما. وينب ممم  أيضمممال م اعممما مسمممائب 

الدوليمما ورد املممدةوعا  الضممريبيا. ومممن رمملن اعةممود الراميمما إىل حتسمم  تيسمما التجممارم، املممردودا  
من خالل توحيمد وموا مما وتبسميط اإلجمرا ا  واملسمتندا  التجاريما، أن تسماعد البأمدان الناميما، 

التجمممارم  ممميما أقمممب البأمممدان منممموال، عأمممى النضممممام إىل  ال مممب القيمممما ال امليممما، بو مممائب منةممما  ول
اإلل رتونيمما ةيممما بمم  املؤ سمما  التجاريمما. ويالبممال ممما تممؤدي عمأيمما  أ تمما وحتممديث اإلجممرا ا  

 . (33)اعمركيا إىل حتس  حتصيب اإليرادا  وخفض ت اليف التجارم
 : املسللت  التاليت وقد يود ةري  ا  ا  ا  وم  الدويل أن يبحث  -66

كيممممممممف مي ممممممممن تسممممممممريا عمأيمممممممما الممممممممربط بشممممممممب ا  ت نولوجيمممممممما  امل أوممممممممما   )أ( 
يمما،  مما   ان النام مميما الممربط بشممب ا  النطمماحت ال ممريض،   البأممد والتصممال   ا  الصممأا، ول

  ل    املناق  الريفيا؛ 
 كيممممف مي ممممن   مممم  ا ممممدما  الأوجسممممتيا األكثممممر كفمممما م مممممن تيسمممما التجممممارم )ب( 

  ا دود.اإلل رتونيا حمأيال وع 
__________ 

(32) UNCTAD, 2006, The Least Developed Countries Report 2006: Developing Productive Capacities 

(United Nations publication, Sales No. E.06.II.D.9, New York and Geneva); and UNCTAD, 

The Least Developed Countries Report 2017, forthcoming . 

( 2017 وز/يوليمم   19)اقأمما عأيمم     /http://www.asycuda.orgلالقممالخل عأممى مزيممد مممن امل أوممما ، انظممر  (33)
 يصدر قريبال.  ،2017وتقرير أقب البأدان منوال ل ام 

http://www.asycuda.org/
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كياف ميكان للبلاادان املتقدماة أن تقايم شااراكات ماع البلادان الناميااة  كثار الطاار   -يمم 
ايت تحااااادتصاااااد  للالو لقيقااااااا لن ااااار مااااان أمااااال دايدة الفااااارص إىل أقصااااااي ماااااد 

 يتصل ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؟ فيما
كا  بممم  البأمممدان املتقدمممما ا ويتصمممب السمممؤال اإلررمممادي الثالمممث إبم انيممما  إقامممما الشمممر  -67

ن ممملرقميمما وياهمما االفمموارحت و والبأممدان الناميمما. ابلنظممر إىل المموتام السممري ا لتطممور القتصمماد الرقممم  
مزيممد مممن قممدق ت مما إىل الفمموارحت الرئيسمميا الراهنمما ةيممما بمم  البأممدان وكممذل  داخأةمما، مثمما حاجمما ما

 فادم من .   وال ت  القتصاد الرقم الدع  الف ال لأبأدان الناميا لتم ينةا من الخنرايف
ومممممن أجممممب الرتقمممما   سممممتوى إ ممممةام التجممممارم اإلل رتونيمممما والقتصمممماد الرقممممم    حتقيمممم   -68

ا. وهنماك ا املصمأحالتنميا املستداما، يأزم األخذ بمنة  رمامب مت مدد القطاعما  واعةما  صماحب
ثممب منمما ج  ا  المم  مممن القطمماخل ا ممال ديممد مممن الشممركا    التنميمما واملؤ سمما  واعةمما  الفاعأمما 

ظيميمما المم  ااي التننجحمما لتيسمما زايدم الممربط بشممب ا اإلنرتنممت، وخفممض الت مماليف وم اعمما القضمم
                ج عممممادم ذذ النمممممامي ممممن أن تسمممماعد   إقممممالحت اإلم ممممان  اإلمنائيمممما ل مأيمممما الرقمنمممما. إل أن همممم

ؤدي عمأيما تممان أل ر اتساقال لضمما ت ون جمزأم و ا  نطاقا  يا كاةيا. ويأزم بذل جةود أكث
 ا. الرقمنا إىل ترك أي ر   أو كيان  اري أو بأد مت أفال عن الأحاحت ابلرك

            ومممن  اممباب ال ممتفادم مممن امل ممارس القائممما وت ظممي  أوجمم  التمملزر ممما الشممركا    التنميمما -69
أاقأقمت   نماوذ    الم  "التجارم اإلل رتونيما لأجميما"ما يتمثب   ال تفادم من منصا مبادرم 

خمالل المدورم الراب ما عشمرم ملمؤ ر األمم  املتحمدم لأتجمارم والتنميما، وهم  هتمدس  2016 وز/يولي  
إىل إاتحا تقدق املزيد من املساعدم الف الا إىل البأمدان الناميما الم  تريما   الخنمرايف   التجمارم 

  جةما  عامما وخاصما مي من أن تسمة    اإلل رتونيا والقتصاد الرقمم . و مما همذذ املبمادرم بم
. وتتممموخى (34)حتسممم  قمممدرم البأمممدان الناميممما عأمممى ا مممت دام التجمممارم اإلل رتونيممما وال مممتفادم منةممما

ا تممما المم  يبممذ ا املبممادرم زايدم المموع ، وت زيممز أوجمم  التمملزر، والرتقمما  ابعةممود القائممما واعديممدم 
اميا عأى الخنرايف   التجارم اإلل رتونيما وال متفادم منةما اإلمنائ  من أجب ت زيز قدرم البأدان الن

 . 5من خالل تناول  ب ا جمال   يا اتيا عأى النحو املب    الش ب 
ممن مبممادرم و ا  -70 البأممدان الناميمما مممن الت ممرس بشمم ب أ ممةب  "التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما" ا

دول . ومي ممممن لأمممما تممممما الممممدويل    ممممب ا جمممممال   يا مممماتياالمممم  يقممممدمةا عأممممى نمممموخل املسمممماعدم 
ة    تموةا ي ةما وتسماألعضا  واعةا  املاحنما واملنظمما  الدوليما والقطماخل ا ما  أن تشمارك ة

رتنممت أن ب ا اإلنا املبممادرم عأممى رمماملمموارد. ومممن رمملن وصممف طتأممف ا أممول اإلمنائيمما عأممى منصمم
رام  حمممددم شمماريا وبمميسمماعد الشممركا    التنميمما عأممى حتديممد ممما قممد يريبممون   دعممم  ماليممال مممن م

 ا.   مبادرم التجارم اإلل رتونيا لأجمي 24 مقدما من الشركا  الربي  ال
 

__________ 

رمممري ال  24 "التجمممارم اإلل رتونيممما لأجميممما"، بأمممح عمممدد الشمممركا  المممربي    مبمممادرم 2017حمممىت نيسمممان/أبريب  (34)
ونيمما )انظممر رم اإلل رت عضمموال مممن أعضمما  ا أممس اإلمنممائ  ملبممادرم األعمممال التجاريمما مممن أجممب التجمما 33و مممت 

etradeforall.org    2017  وز/يولي  19، اقأا عأي .) 
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  5الش ب   
 اجملاالت ال ياساتية ملبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع

 
  األون تاد. املصدر:

يممي  السممريا الممذي لريمم  ومممن النتممائ  املتفرعمما عممن مبممادرم التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما التق -71
همممذا لتجمممارم اإلل رتونيممما. ويتمثمممب همممدس الخنمممرايف   ااألون تممماد ملمممدى جاهزيممما أقمممب البأمممدان منممموال ل

   ممممان قمممدرم البأمممدان عأمممى تقيمممي  ممممواقن قوهتممما و ممم فةا ا اليممما، والفجممموا  القائمممما التقيمممي  
التجممارم اإلل رتونيمما لأجميمما.  والفممر  املتاحمما   ا ممال  السيا مماتيا السممب ا احملممددم   مبممادرم

والتقمممارير الممم  تنشمممل عمممن  لممم  هممم   ثابممما إ مممةاما  قيمممما   مشممماركا همممذذ البأمممدان   طتأمممف 
املناقشممما  املتصمممأا ابلتجمممارم اإلل رتونيممما والقتصممماد الرقمممم ، وهممم  تسممماعد البأمممدان عأمممى حتديمممد 

سماعدم ممن الشمركا    التنميما. وقمد التدابا املأمو ا الم  يت م  ا ا هما لت زيمز جاهزيما البأمدان  
ت ةد  عدم جةما  ماحنما بتمويمب همذذ التقييمما ،  ما ةيةما أملانيما، والسمويد، واإلقمار املت اممب 

تقييممممال ممممن همممذذ التقييمممما  قمممد أاجنمممز  قبمممب هنايممما  20-15امل مممزز. وممممن املتوقممما أن ت مممون قرابممما 
 . (35) أقان ببواتن وكمبوداي. وأول التقييما  املنجزم خا التقييمان املت2018 عام

__________ 

(35) UNCTAD, 2017, Bhutan: Rapid ETrade Readiness Assessment (United Nations publication, New 

York and Geneva); UNCTAD, 2017c, Cambodia: Rapid ETrade Readiness Assessment (United 

Nations publication, New York and Geneva).  
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وقمممد أاقأقمممت أيضمممال ب مممض املبمممادرا  الراميممما إىل حتسممم  تمممواةر اإلحصممما ا . وممممن همممذذ  -72
حتماد ألون تماد، والصمادي، وااملبادرا  مبادرم مشرتكا ب  منظما الت اون والتنميا   امليمدان القت
ات ىل حتسم  قيمإه  هتدس و ال يدي ال امل ، ومنظما اعمارك ال امليا، ومنظما التجارم ال امليا، 

 مممين ابلتجمممارم ل اممممب املالتجمممارم اإلل رتونيممما عممم  ا مممدود. ومثممما مبمممادرم أخمممرى هممم  مبمممادرم الفريممم  ا
 قمد ركامزوا 20 لاجمموعما  اإلل رتونيا الذي أنشلت  ممؤخرال منظمما اعممارك ال امليما. كمما أن أعضما 

ارم التجممممم ، عأمممممى قيمممممات وةةممممم 2017جةممممموده ،   امممممب الرة ممممما األملانيممممما لأمجموعممممما   عمممممام 
 إل مةام ممن خمالللتنميما اااإلل رتونيا وبا دها اإلمنائ  عأى حنو أكثر ة اليما. ومي من لأشمركا    

 دع  بنا  القدرا    هذذ ا ال . 

وابإل اةا إىل املشاريا املنفذم من قبب املنظما  اإلقأيميا أو الدوليا، توجد ةر  كثام  -73
ون الثنممائ  ممما ةممرادى البأممدان الناميمما. ومثمما حاجمما عاممما لخنممرايف البأممدان املتقدممما   جةممود الت مما

لزايدم المدع    همذا ا مال. وممن  لم  ممثالل أنم  ريم  األخيما املتزايمدم لالقتصماد الرقمم    حتقيم  
أهمممممداس التنميممممما املسمممممتداما، وريممممم  الفجممممموا  الرقميممممما ال بمممممام الممممم  ل تمممممزال قائمممممما، اخنفضمممممت 

  املائمما    3ال  ممن جمممموخل امل ونمما ممن أجممب التجمارم مممن ت نولوجيمما امل أومما  والتصمم حصما
 . (36)2015  املائا ةقط   عام  1لتصب إىل  2005-2002الفرتم 
 وقد يود ةري  ا  ا  ا  وم  الدويل أن يبحث املسائب التاليا:  -74

أةضمممب املمار ممما  ةيمممما يتصمممب إبقامممما البأمممدان املتقدمممما رمممراكا  مممما البأمممدان  )أ( 
فادم الرقمم  وال مت القتصمادو ميا لبنا  قدرم هذذ األخام عأى الخنرايف   التجارم اإلل رتونيا النا

 منةما؛ 
كيفيممما إاتحممما املتاب ممما ال اةيممما ل مأيممما  التقيمممي  السمممريا لأتجمممارم اإلل رتونيممما    )ب( 

 أقب البأدان منوال؛
 "اإلل رتونيمما لأجميمماالتجممارم "كيفيمما ال ممتفادم عأممى أةضممب وجمم  مممن مبممادرم  )ج( 

 اميا. أدان النمن أجب تيسا بنا  القدرا  عأى حنو ة ال   ا ال   ا  الصأا   الب
    

__________ 

(36) OECD and World Trade Organization, 2017, Aid for Trade at a Glance 2017: Promoting Trade, 

Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development (Paris and Geneva).  


