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املتفووق علي ووا الصووادرة عوون فريووق اخلوورباء احلكووومي  يةاتسووتوصووياا الاياال -أوالا  
 الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي يف دورته األوىل

 ،إد اريع ايلاو ااملومل الدوإل املعة  لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل 
، املعنييود ويويييل ي ملنيي ا تطيية التنمييية املاييتدامة 70/1إىل قييراف اجلمعييية الع ميية  إذ يشيير 

 ،2015أيهول/سمنتمل  25و، امللفخ 2030لع م 
، والوثيقيية ايت مييية لاجتميي ي الراييي  70/125إىل قييراف اجلمعييية الع ميية  وإذ يشيير كييذلك 

، تميي  املعهوميي توييية جلقميية الع ملاملاييتول له معييية الع ميية بشييعد السييتعران العيي م لتنفيييذ  تيي ئ  ا
ني يمهييييية القميييية ، الييييذع يييييديو إىل املواوميييية الوثيقيييية بيييي2015كيييي  ود األول/دياييييمل   16املييييلفخ 

كييز يهيا املاي اة الشي مهة ، مي  الرت 2030الع ملية جتم  املعهوم ت وتطة التنمية املايتدامة لعي م 
 ها الفقر،ياملاتدامة والقض و لتملنولوجي  املعهوم ت والتص لت يف أهداف التنمية 

القهع املعرب ينه إزاو اسيتمراف ا يوات فقميية كمنيرة، يهيا سيمنيل املثي ل، بيني  وإذ يش طر 
  تعزييز بياي ت اوات من يالمنهداد وداته   وبني املرأة والرجيل، ينمنييل مع جلت ي  مين تيال جهية إجير 

اييير   ليف، و ا يميييل التمليييالاي سييي ت التمملينيييية والتعييي ود اليييدوإل مييين أجيييل يايييني القيييدفة يهييي
م ف، ثقي يف، والسيتثليرتا  الالستف دة، والتعهيم، وبن و القدفات، والتعدد الهيوع، واحمل اظة يهيا ا

 ،والتمويل املائم
 الييدوفة يف الرقمييل والقتصيي د ملرتو يييةا ل الت يي فة بشييعد املعتمييدة األحمليي م إىل يشيير وإذ 
ذليييك   يف بييي ،(2016 يولييييه/ وز  يييرو ،) والتنميييية لهت ييي فة املتحيييدة األميييم مليييل ر يشيييرة الرابعييية

 ،*)ش( و)ت( من م ايملي  و  رو 55األحمل م الوافد يف الفقرة 
) ( من م ايملي  و  يرو ، اليذع ديي  إىل إ شي و ارييع تيلاو 100إىل الفقرة  وإذ يشر 

 ،حملومل دوإل معة  لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل
إىل تركيييييزس يف سي سيييي ته يهييييا تعظيييييم اململ سييييب ا   ئييييية املتعتييييية ميييين الت يييي فة  وإذ يشيييير 

 ، ئلعده  ا  زيز ب  لت إل تعا لملرتو ية والقتص د الرقمل ويها مع جلة التحدايت املرتمنطة هب ، و 
ميي  لتملنولوجييي  املعهوميي ت والتصيي لت والقتصيي د الرقمييل، بيي  يف ذلييك  يهيياوإذ يشييدد  

ك تنظييييم العميييل   يف ذليييلملرتو يييية، مييين أثييير متزاييييد يهيييا الت ييي فة الع مليييية والتنميييية، بيييالت ييي فة ا 
 ،والعم لة وا  ت جية

وييييدايت يهيييا حيييد سيييواو  ارصييي ا فيييرز أبد تطيييوف القتصييي د الرقميييل  ملييين أد ي   ايييهميوإذ  
 جلدييييدةاالقيمييية  لهمنهيييداد الن ميييية، بييي  يف ذليييك مييين حييييس القيييدفة يهيييا املن ااييية وإ شييي و ساسيييل

 ،واأليم ل اارة وا دم ج القتص دع
بضروفة تعزيز يميل األو ملتي د املتعهيع بتايخر تملنولوجيي ت املعهومي ت  وإذ ياهم كذلك 

والتصيي لت والت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل ميين أجييل التنمييية، هبييدف تعزيييز قدفتييه يهييا 
لسييتف دة منييه ويهييا تقهييي  الف ييوة ديييم المنهييداد الن مييية لهمشيي فكة يف تطييوير القتصيي د الرقمييل وا
 ،الرقمية، وذلك من أجل إ ش و جمتمع ت املعراة األكثر مشولية

__________ 

* TD/519/Add.2 . 
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تراج   امنة املعو ية املخصصية لتملنولوجيي  املعهومي ت والتصي لت مين  بقهع وإذ ياحظ 
 ،جمموي املعو ة املخصصة لهت  فة

المنييييي ليني  يييييمنملة  يف امل ئييييية مييييين سيييييمل د العييييي م 16ل َيايييييتخدىم سيييييول  هأ ييييي وإذ ياحيييييظ 
يف امل ئيية ميين  70يشييرتع  لفعييل أكثيير ميين يف حييني ا  رت يير لييدا  الفييواتر أو  ييراو املييواد، وأ ييه، 

الاييمل د يف العديييد ميين المنهييداد املتقدميية الاييه  وايييدم ت يييل ا  رت يير، تقييل الناييمنة يف معظييم 
 ،يف امل ئة 2ين  أقل المنهداد  واا 

توبيييية والشييييفوية اليييييت أثييييرت النقيييي ش تييييال دوفتييييه بايييي ا ت املشيييي فكني اململ وإذ يرحييييب 
 ىل،األو 

 ، لواثئع اليت أيدهت  أم  ة األو ملت د من أجل دوفته األوىل وإذ حييط يهم ا م  التقدير 
ا الرقمنيية والت يي فة 2017تقرييير اقتصيي د املعهوميي ت لعيي م  لتحهيييل الييوافد يف  وإذ يرحييب 
 ،والتنمية

ضييروفة ياييني الي كييل األس سييية املوسييعة والقيي دفة يهييا التمليييف لييزايدة  يهيياوإذ يشييدد  
الييرتابط الرقمييل، ميي  ا  يي فة إىل أد تنييوي مصيي دف التمويييل الع ميية واي صيية ضييروفع لتحقيييع هييذس 

 ،النت ئ 
ميين أهييداف التنمييية املاييتدامة  4ميين الييدف  4-4اللتييزام الييوافد يف الي ييية  وإذ ياحييظ 

منة كمنرة يف يدد الشمن ب والملمن ف اليذين تتيواار ليدي م امل ي فات املن سيمنة، بي  يف بضروفة الزايدة بنا
ذلييييك امل يييي فات التقنييييية وامل نييييية، لهعمييييل و يييييل و يييي ئف لئقيييية وملمن  ييييرة األيميييي ل ااييييرة  هييييول 

 ،2030 ي م
اليييدول األيضييي و يهيييا أد تيييدم   لمل ميييل، حايييب القتضييي و، ايطييية  يشييي   -1 
 ويييييديو؛ ئييييية الوطنييييية داتييييل دواليييييب ااملييييم ويلهيييي  يهييييا حييييد سييييواوتطط يييي  ا    يفالرقمييييية 

األو ملتيي د إىل تعزيييز تع و ييه ميي  اجل يي ت األتييرل املعنييية صيي حمنة املصييهحة ميين أجييل تزويييد المنهييداد 
 ؛اجل د اديم هذأبمثهة يمهية ومم فس ت جيدة ل

هت ي فة  ألدوات اليت وضع   األو ملت د، مثل مل ر األو ملت د ل وإذ حييط يهم ا  -2 
ا لملرتو ييية ميين امللسايي ت الت  فييية إىل املاييت هملني، ويمهييي ت اسييتعران سي سيي ت تملنولوجييي  

  العييي ملل لقيييوا ني الفضييي و ا لمليييرتوين، ويمهيييي ت التقيييييم املعهومييي ت والتصييي لت، وبييير م  التتمن ييي
ت ويهيييييل الاييييري  ملييييدل اجل هزييييية لهت يييي فة ا لملرتو ييييية، وبايييي اة هييييذس األدوات يف جيييي  المنييييي  

األم  ييية أد تواصيييل  إىليطهيييب األوضييي ي الوطنيييية ايمييي  يتعهيييع  لت ييي فة ا لملرتو يييية والرقمنييية، ا يييو 
وتوسي   طي ت تهيك  يمهي ت التقييم الاري  ملدل اجل هزية لهت  فة ا لملرتو ية يف أقيل المنهيداد  يواا 

د األو ملتي د ميهيا ذليك إىل الشرك و ا   ئيني الق دفين ي ويديو، العمهي ت ليشمل المنهداد الن مية
 ؛ هذس املا يدة التقنيةلتمويل الازمة  ملوافد امل لية 

احييظ بقهييع الطيي ب  ميير املتم ثييل لاقتصيي د الرقمييل العيي ملل، بيي  يف ذلييك يوإذ  -3 
التف وت اا إل يف الوصول إىل منص ت الت  فة ا لملرتو ية، الذع يلثر بصوفة ممن  رة يهيا امليزااي 

هملسايي ت املتن هييية الصييير والصيييرة واملتوسييطة اا ييم، ول سيييم  يف المنهييداد الن مييية، التن ااييية ل
إىل األم  يية أد تواصييل يهيه يي  لتحييدايت المنهييداد الن مييية يف جميي ل القتصيي د الرقمييل،  يطهييبا ييو 
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ا إطيييات 2015تقريييير اقتصييي د املعهومييي ت لعييي م سييييم  الت ييي فة ا لملرتو يييية، اليييذع بدأتيييه يف  ول
، وأد تقيييييدم توصيييييي ت سي سييييي تية إىل األيضييييي و إمملييييي  ت الت ييييي فة ا لملرتو يييييية لهمنهيييييداد الن ميييييية

 ؛ ملن قشت   يف الدوفة املقمنهة، م  مراي ة التحدايت اليت تواج    المنهداد الن مية
 يعرب ين قهقهاجل هزية ا لملرتو ية، ا و بشعد  قدَّم لعرن امل وإذ حييط يهم ا  -4 

لدي   بعيد الي كيل األس سيية و ظيم اليدا  ا لمليرتوين والرتتيمني ت  راد الن مية لياألد م لمنية المنهد
 ؛ لعمهي ت الت  فة ا لملرتو يةالازمة الهوجاتية األترل 

اليييييدول األيضييييي و إىل اسيييييتعران املعهومييييي ت اليييييوافدة بشيييييع   يف بييييير م   ييييييديو -5 
قييدم معهوميي ت ،دثيية، حاييب القتضيي و،   العيي ملل لقييوا ني الفضيي و ا لملييرتوين وتاألو ملتيي د لهتتمن يي

 ؛ إىل األم  ة
 ويشي  ؛ أباية تداق ت المني  ت ييل اايدود يف جمي ل القتصي د الرقميل ياهم -6 

 ؛األم  ة يها مواصهة يمه   بشعد اآلاثف املرتتمنة يها المنهداد الن مية
 فة ة ل يييزال يشييملل يقمنيية أميي م الت ييالوسيي ئل الهوجاييتيضييعف وإذ يعييرتف أبد  -7 

األم  يية يهييا مواصييهة تع و يي  ميي  الييي د  يشيي  ا لملرتو ييية يف العديييد ميين المنهييداد الن مييية، ا ييو 
الليييدع العيي ملل لييديم الت يي فة ا لملرتو ييية، بيي  يف ذلييك السييتف دة ميين إممل  ييي ت الشييراك ت بييني 

 هية؛ احمل  وأولوايهتتهك المنهداد لاي س ت  القط ي اي   وممل تب الليد احملهية واق ا 
الف يييوة الرقميييية الق ئمييية وضيييعف ج هزيييية المنهيييداد الن ميييية،  ياحيييظ مييي  القهيييع -8 

أد ييييلدع إىل التوزيييي  مييير العييي دل ، مييي  مييين  يييع ه ، لهت ييي فة ا لملرتو ييييةوخب صييية أقيييل المنهيييداد  يييواا 
 إىل األم  ييية أد تقيييدم يهيييياا  ويطهيييب؛ لهفوائيييد املتعتيييية مييين الت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل

، لهم موييية األوىل ميين يمهييي ت تقييييم مييدل اجل هزييية لهت يي فة ا لملرتو ييية لييدل أقييل المنهييداد  ييواا 
من قشيييية الاييييمنل املمملنيييية لضييييم د املت بعيييية الفع ليييية لهتوصييييي ت املقدميييية يف وذلييييك ألمييييران من يييي  

 طيييي ت الف ييييوة الرقمييييية وتضيييي  مل ييييرات أ اييييب لعمهييييي ت تقييييييم  التقييميييي ت، وأد يييييدد تييييدف ي ا 
 ؛اجل هزية الرقمية، لملل يواصل األيض و من قشة هذس املاعلة

يهيييا ضيييروفة التف ييييل الفعييي ل بيييني ارييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  يشيييدد -9 
قيي  ود وسي سيي ت  لت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل واريييع ايييلاو ااملييومل الييدوإل املعيية ب

مح ييية املاييت هك واريييع ايييلاو ااملييومل الييدوإل املعيية بقيي  ود املن اايية وسي سييت  ، بيييية جيية  يي ف 
 ؛التآزف وجتنب الزدواجية

وإذ ياحيظ تشيتر بيرام  العدييد مين الشيرك و ا  ي ئيني وامللساي ت واجل يي ت  -10 
ل مييين اليييرتابط ويفيييف التملييي ليف الف يهييية يف القطييي ي ايييي   الييييت تيييوار  ييي ذج لتياييير قيييدف أكييي

اسييتخدام منصيية الت يي فة ا لملرتو ييية له مييي  ميين أجييل  يشيي  ومع جليية املايي ئل التنظيمييية، ا ييو 
نصية الت ي فة ملاليديم املي إل تيوار الشرك و ا   ئيني الق دفين يها ذليك إىل  ويديوتعزيز التنايع، 

 ؛ا لملرتو ية له مي  واللام  ذات الصهة
ملمن دفات اليت يان تواار ا حص وات لهمنهداد الن مية، ب  اي ي  املمني دفة ا يش   -11 

املشيييرتكة بيييني األو ملتييي د واله ييي د ا قهيميييية لمميييم املتحيييدة ومنظمييية التعييي ود والتنميييية يف املييييداد 
القتصييي دع واليييي د اللييييدع العييي ملل والمننيييك اليييدوإل ومنظمييية اجلمييي ف  الع مليييية ومنظمييية الت ييي فة 
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الشيرك و ا  ي ئيني إىل  وييديو؛ هحيدودة لبر  عيالالرامية إىل ياني قي س الت  فة ا لملرتو يية  الع ملية
 ؛ا س  م من تال ديم بن و القدفات يف هذس اج لت

إب شيي و اريييع ي مييل معيية بقييي س الت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل  يوصييل -12 
  ية إىل إييداد ميذكرة مف هيميية بشيعد الفرييع الع ميل األم وييديو؛ بشملل يتواوم مي  امليوافد املت حية

 ؛واستملش ف مدل اهتم م الشرك و ا   ئيني بديم يمهي ته م لي ا 
يهيييا ضيييروفة إ يييرا  اجل ييي ت املعنيييية صييي حمنة املصيييهحة يف تنفييييذ تطييية  يشيييدد -13 

، وخب صييييية ايمييييي  يتعهيييييع بتحقييييييع الت ييييي فة ا لملرتو يييييية الشييييي مهة 2030التنميييييية املايييييتدامة لعييييي م 
بش فكة اجتمي  امليدين وممثهيل ملساي ت األيمي ل  ويرحب؛ واململ سب ا   ئية املتعتية من الرقمنة

 ييية يف مييداولت دوفات اريييع ايييلاو ااملييومل الييدوإل املعيية  لت يي فة الت  فييية واألوسيي ك األك د
 ؛ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

يف كييل دوفة جميي ل الرتكيييز األس سييل لييل م  يمييل اريييع  أد يتحييدد سيينوايا  يقييرف -14 
 ؛ايلاو ااملومل الدوإل املعة  لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

أد يملود موضوي دوفته الث  ية تعزيز اململ سب ا   ئية املتعتية من الت ي فة  يقرف -15 
 ؛ا لملرتو ية احملهية والع برة لهحدود يف المنهداد الن مية

 اأد تركز دوفته الث  ية يها األساهة الت لية يقرف -16 
هيييية احملهيييية لهت ييي فة ا لملرتو يييية احمل ظمكييييف  ملييين لهمنهيييداد الن ميييية أد تعيييزز الييين )أ( 

 والع برة لهحدود؟
، أقييل المنهييداد  ييواا  ذلييك ميي  هييل ااييواجز اليييت تواج  يي  المنهييداد الن مييية، بيي  يف )ب( 

 الدولية لهت  فة ا لملرتو ية، وكيف  ملن التيهب يهي  ؟ ظمايم  يتعهع  لن
مييييي  هيييييل بعيييييف القييييييود التشيييييييهية الييييييت تواج  ييييي  مشييييي في  األيمييييي ل الصييييييرة  )ج( 

يف المنهييداد الن مييية ينييدم  تنشييت  ظييم الت يي فة ا لملرتو ييية، وكيييف  مليين التيهييب  واملتوسييطة اا ييم
 يهي  ؟

ميي  هييل املم فسيي ت اجليييدة اليييت  مليين أد تتعهم يي  المنهييداد املتقدميية والن مييية، بيي   )د( 
 ، من بعض   المنعف؟أقل المنهداد  واا  ذلك يف
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 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللاة العامة االفتتاحية -ألف 

دت الييييييدوفة األوىل لفريييييييع ايييييييلاو ااملييييييومل الييييييدوإل املعيييييية  لت يييييي فة ا لملرتو ييييييية ي قىيييييي -1
 . 2017تشرين األول/أكتوبر  6إىل  4والقتص د الرقمل يف جنيف يف الفرتة من 

وسييهط األمييني العيي م لمو ملتيي د، يف ماحظ تييه الاتت حييية، الضييوو يهييا األاييية املتزايييدة  -2
والقتصيي د الرقمييل،  لنظيير إىل النمييو املطييرد يف التملنولوجييي ت الرقمييية ودوفهيي  لهت يي فة ا لملرتو ييية 

 هتميييي م متزايييييد يف اجتميييي  ظييييا وأ يييي ف إىل أد  يييي هرة الرقمنيييية ي. املتزايييييد يف األيميييي ل الت  فييييية
الدوإل، كم  يدل يها ذلك، يها سمنيل املث ل، مشروي التحول إىل الرقمنة الذع وضيعته منظمية 

واألو ملتيي د جييزو . تنمييية يف امليييداد القتصيي دع واملن قشيي ت اجل فييية يف جمموييية العشييرينالتعيي ود وال
وقيد ايرتاير اليدول األيضي و بيدوفس يف هيذا اجي ل وبرتكييزس يهيا اآلاثف ا   ئيية ؛ من هذس العمهيية

رييييع ويف م ايمليييي  و  يييرو ، قيييرفت إ شييي و ا. املرتتمنييية يهيييا الت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل
ايييييلاو ااملييييومل الييييدوإل املعيييية  لت يييي فة ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل، الييييذع يييييوار العنصيييير 
ااملييومل الييدوإل الييذع يملمييل األ شييطة اجل فييية لمننيي و القييدفات، مثييل ممنيي دف  الت يي فة ا لملرتو ييية 

والتحهييل، له مي  ويمهي ت التقيييم الايري  مليدل اجل هزيية لهت ي فة ا لملرتو يية، وأيمي ل المنحيس 
و يييدد . ا الرقمنييية والت ييي فة والتنميييية2017تقريييير اقتصييي د املعهومييي ت لعييي م يهيييا النحيييو املمنيييني يف 

األمييني العيي م يهييا أاييية من قشيي ت ق ئميية يهييا الاي سيي ت بشييعد الت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د 
ه يي  يف تييواار الرقمييل ميين منظييوف إ يي ئل، ول سيييم   لنظيير إىل الف ييوة الواسييعة بييني المنهييداد ودات

ومييين امل يييم النظييير ايمييي   ملييين أد يرتتيييب يهيييا هييي . وايتم د تملنولوجيييي ت املعهومييي ت والتصييي لت
ويتييي  . ل أحييدالقتصيي د الرقمييل ميين ىاثف يهييا يقيييع أهييداف التنمييية املاييتدامة وكف ليية أل ي  َميي

ارصية لتمني دل ايييلات ارييع اييلاو اامليومل اليدوإل املعية  لت يي فة ا لملرتو يية والقتصي د الرقميل 
 . و  يد الامنيل أم م ي م الت  فة والتنمية

وتنيييي ول يييييرن اسييييت اإل قدمتييييه األم  يييية ماييييعلة تعظيييييم اململ سييييب ا   ئييييية املتعتييييية ميييين  -3
الت ييي فة جمييي ل ايييرمم النميييو القيييوع يف . (TD/B/EDE/1/2الت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل )

  املعهوميي ت والتصيي لت، اييا تييزال  يية ا ييوات واسييعة بييني المنهييداد ا لملرتو ييية والييربط بتملنولوجييي
 طييي ت ويتطهيييب توسيييي  . ، وكيييذلك داتيييل المنهيييداداملتقدمييية والن ميييية، ول سييييم  أقيييل المنهيييداد  يييواا 

الت يييي فة ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل تطييييويَر التملنولوجييييي ت الدايميييية الرئياييييية، مثييييل التوصيييييل 
دةا، وااوسيييمنة الايييح بية، ويهيييم اليييتحملم اآلإل املتقيييدم، والمنيييي  ت األاضيييل جيييو  نطييي تالعيييريف ال

وإبيميي ل منظييوف إ يي ئل،  مليين أد تتييعتا . الضييخمة، وإ رت يير األ ييي و، والطمن ييية الثاثييية األبعيي د
 ويايني ا  ت جيية؛ ار  مثل النمو القتصي دع والتنميية مين تيال تفيف تملي ليف املعي مات؛

وإزالية اايواجز الييت ييول دود  اارة والبتمل ف وإ ي د اير  العميل؛ وزايدة  ط ت ممن  رة األيم ل
 التنمييييية الريفييييية؛تيايييير و  والصيييييرة واملتوسييييطة اا ييييم؛األيميييي ل املتن هييييية الصييييير توسيييي  مشيييي في  

تطير   لف يوات الرقمييةامتصيهة ييدايت  ويف الوقر ذاته،  ة أيضي ا . وإاتحة اوائد لهمات هملني
وضيييروفة ؛ القييوة القتصيي دية والثييروة اتد التفيي وت يف الييدتل وتنيي مل تركييز وتزاييي ؛الو يي ئفاقييداد 

واقيييييداد ؛ ملايييييت هملني واملايييييتعمهني التف وضييييييةاواآلاثف الايييييهمنية يهيييييا قيييييدفة  تمليييييييف امل ييييي فات؛



TD/B/EDE/1/3 

GE.17-19187 8 

وينمنييل أد تايعا الاي سي ت إىل . ا لمليرتوينألتطي ف الفضي و وزايدة ق بهية التعيرن  ايصوصية؛
. ئييد والفيير  احملتمهيية ميي  مع جليية التحييدايت والتمليي ليف ذات الصييهةيقيييع أقصييا قييدف ميين الفوا

مين املاي ئل الييت ينمنييل مع جلت ي  مين أجيل املاي يدة يهيا يايني ا يم كيفيية  وطرح العرن ييدداا 
يف هييذا اجيي ل، بيي  يف ذلييك املايي ئل الرئياييية الييثا  اليييت ينمنيييل النظيير اي يي  تييال  املضييل قييدم ا 

 . املن قش ت الت لية
أد  يييدد املنيييدوبود يهيييا طييي ب  املوضيييوي املعقيييد واملتعيييدد اجلوا يييب، وأكيييدوا أ يييه ينمنييييل و  -4

 كمنييراا   إد التملنولوجييي ت اجلديييدة تشييملل يييدايا . جمموييية ميين اجيي لت املختهفييةت لتييذ يف اليتمنيي ف 
المنهيداد، ويتطوف القتص د الرقميل بايرية لتهفية يف لتهيف . دودية قدفاهت حمل  ظراا لهمنهداد الن مية، 

و دد أحد املندوبني يها . ومن امل م جعل تطوف القتص د الرقمل يف تدمة القتص دات الن مية
أاية القط ي ايي  ، وسيهط منيدوب ىتير الضيوو يهيا دوف قطي ي اللييد يف الت ي فة ا لملرتو يية، 

 . وكذلك يها دوف تدم ت ااملومة ا لملرتو ية

لتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي تتناول الفور  مناقشة بشأن البعد اإلمنائي ل -ابء 
   والتحدايا املرتبطة بذلك

 من جدول األيم ل( 3)المنند 

يف إطيييي ف هييييذا المننييييد ميييين جييييدول األيميييي ل،  ظييييم اريييييع ايييييلاو ااملييييومل الييييدوإل املعيييية  -5
 . لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل مخس من قش ت يف  ملل م ئدة ماتديرة

 اثر اإلمنائية لالقتصاد الرقمياآل -1 
ضيييم املشييي فكود يف حهقييية النقييي ش األوىل ميييدير مديريييية العهيييم والتملنولوجيييي  والبتملييي ف يف  -6

وأحيد كمني ف القتصي ديني يف إدافة المنحيو  بنظمية  منظمة التع ود والتنمية يف امليداد القتص دع؛
 ت ا   ئييية يف مع ييد التنمييية الع ملييية التيي ب  مليي دة املع جليية اآللييية لهمعهوميي وأسييت ذاا  العمييل الدولييية؛
 .جل معة م  شارت

و ييدد املشيي فكود يف حهقيية النقيي ش يهييا الطيي ب  املعرقىييل الييذع يتاييم بييه التحييول الرقمييل  -7
 لنظر إىل ال تش ف  منه المل مل له واتف احملمولة وتدمية ا  رت ير املتنقيل ذع النطي ت العيريف، 

لة، واسيييييتخدام اليييييذك و الصيييييطن يل، و  يييييوف النمييييي ذج الت  فيييييية والتحيييييول جيييييو األج يييييزة املوصيييييو 
ويف هييذا الصييدد، سيي يد إطيي ف  ظييرع اقرتحييه  حثييود يف ج معيية م  شاييرت يف مواصييهة . اجلديييدة

تعريف ويديد املف هيم الرئياية واادود املمن مية بيني القطي ي الرقميل والقتصي د الرقميل والقتصي د 
 .املرقمن

. لوجييي ت اجلديييدة يهييا العم ليية و ويييية الو يي ئف مصييدف قهييع كمنييرويشييملل ريثيير التملنو  -8
وأ يي ف املشيي ف  الثيي ين يف حهقيية النقيي ش إىل أ ييه ينمنيييل، يف يصيير التييير التملنولييوجل الاييري ، أل  

و يي ئف اقييط بييل كييذلك يهييا كيفييية إ يي د الو يي ئف يركييز واضييعو الاي سيي ت يهييا تطيير اقييداد 
، ايند وألد املايتقمنل لييس حتميي ا . فسم معي م التحيول وتضطه  ااملوم ت بدوف م م يف. جديدة

ااييييييواف الجتميييييي يل أميييييير أس سييييييل لهتوصييييييل إىل توااييييييع يف اآلفاو بشييييييعد القييييييدفات كييييييل يتايييييي  
وقييد أايي دت  ييو  حديثيية أبد  ظييم العم ليية الرقمييية،  لهحملوميي ت أد تييلثر يف ماييتقمنل الو يي ئف.

مي   املطهوب يف المنهيداد املتقدمية، كثيراا وإد ك  ر تلدع يف الع دة إىل  روف يمل دود املاتول 
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تملييود ىاثفهيي  يهييا  ييروف العمييل يف المنهييداد الن مييية أاضييل يف املتوسييط ميين الظييروف الايي ئدة يف 
 . المنهد
 يييييدد املشييييي فكود يف حهقييييية النقييييي ش يهيييييا ضيييييروفة التناييييييع بيييييني العدييييييد مييييين جمييييي لت و  -9

ة التحييدايت الن جيية ييين  يي ذج وميين الصييعب اسييتخدام أطيير القتصيي د القييدم ملع جليي. الاي سيي ت
القتصييييي د اجلدييييييد الت  فيييييية، و هيييييل الطييييي ب  املعقيييييد ومييييير املتايييييع لهتحيييييول الرقميييييل اا جييييية إىل 

وأ ي ف املشي ف  األول يف حهقية النقي ش إىل ضيروفة إيي دة . است   ت سيريعة يف جمي ل الاي سي ت
أجيييل مع جليييية النظييير يف الاي سييي ت بشيييملل أاقييييل ووايييع  ييي  منايييع ومتعييييدد التخصصييي ت مييين 

جوا يييب مثيييل سي سييي ت العم لييية، وسي سييي ت الت ييي فة، وايييرن الضيييرائب يهيييا الشيييرك ت الرقميييية، 
و يييدد املشييي فكود يف حهقييية النقييي ش . وايصوصيييية ومهمليييية المنيييي  ت املخز ييية يف األج يييزة املوصيييولة

ة يهيييا إممل  يييية التعييي ود مييي  ييييدد مييين املمنييي دفات الييييت يشييي ف  اي ييي  األو ملتييي د  لفعيييل، مثيييل ممنييي دف 
ماييتقمنل العمييل اليييت أطهقت يي  منظميية العمييل الدولييية، ومشييروي التحييول إىل الرقمييية الييذع وضييعته 
منظميييية التعييييي ود والتنميييييية يف املييييييداد القتصيييي دع، و يييييمنملة المنحيييييو  السيييييرتاتي ية بشيييييعد اآلاثف 

 .ا   ئية لاقتص دات الرقمية
مزييييييد مييييين ا حصييييي وات واتفيييييع املشييييي فكود يف حهقييييية النقييييي ش يهيييييا وجيييييود اا جييييية إىل  -10

ويها سمنيل املث ل، اند اجي لت الشي مهة . والمنحو  لتحاني ا م اآلاثف ا   ئية لهتحول الرقمل
مييين المنحيييو   ذات األولويييية الييييت سيييت  رع منظمييية التعييي ود والتنميييية يف املييييداد القتصييي دع مزييييداا 

والراييي س ؛ وا فتييي ح األسيييوات وا  ت جيييية واملن ااييية؛ بشيييع   هيييل الو ييي ئف وامل ييي فات وطمنيعييية العميييل
و  ضيييييي اة إىل ذلييييييك، تشييييييمل أولييييييوايت المنحييييييو  يف ج معيييييية م  شاييييييرت . والقييييييي س؛ وا دميييييي ج

امللسايي ت ا حصيي ئية والنظيير يف مصيي دف جديييدة لهمنييي  ت ميين أجييل تعزيييز القييدفات ا حصيي ئية 
؛ السييتقرافوالعمييل الرقمييل، وضييروفة قييي س وا ييم أثييرس يهييا يييدم املايي واة ويييدم  وتوسييي   ط ق يي ؛

 .وملساة األيم ل الرقمية وىاثفه  يها التنمية
وتيييال املن قشييية الييييت أيقمنييير ذليييك، أ ييي ف ييييدة منيييدوبني إىل توقيييير اليييدوفة املن سيييب  -11
لماييية املتزايييدة لهت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل ولهتحييدايت الملمنييرة الن جيية  ه   ظييراا جييدواو 

متملهمييييني يهييييا أد  قيييي  ا حصيييي وات املن سييييمنة يطييييرح  و ييييدد يييييدة. ييييين يمهييييية التحييييول هييييذس
وتمن دل املندوبود وج ي ت  ظيرهم بشيعد . األدلةق ئمة يها صعو ت ايم  يتعهع بوض  سي س ت 

اج لت ذات األولوية يف املاتقمنل ايمي  يتعهيع  لتيدتات الاي سي تية، وكيذلك بشيعد املمني دفات 
رتو يييية والقتصيييي د الرقميييل، بييي  اي ييي  املمنييي دفات الت ليييييةا الوطنيييية وا قهيميييية املتعهقييية  لت ييي فة ا لمل
واسييييييتعران األو ملتيييييي د لاي سيييييية تملنولوجييييييي  ؛ 2021بيييييير م  بيييييينياديف الرقمييييييل يف أاييييييع ييييييي م 

املعهوم ت والتص لت يف مصر، ب  يف ذلك اسرتاتي ية وطنية لهت  فة ا لملرتو ية أطهقر مصير 
نييييية لقيييي س الت ييي فة ا لملرتو يييية بيييني ملسايييي ت أول دفاسييية استقصييي ئية وطيمهيييية إجيييراو بعيييده  

وممنييي دفة إسييييتو ي  لنظييي م ا ق ميييية ا لملييييرتوين ؛ األيمييي ل املتن هييييية الصيييير واألسيييير املعيشيييية واألاييييراد
وتركيييييز املمهمليييية العربييييية ؛ ومشييييروي لايييييرتاف القيييي  وين باييييلولي ت الروبييييواتت يف القيييي  ود املييييدين

وممن دفة يف الاني ل   شي و ارييع ؛ ظيمية لاقتص د الرقملالاعودية يها أاية تمنايط الهوائ  التن
؛ ي مييييل تقيييية معيييية  لت يييي فة ا لملرتو ييييية ميييين أجييييل تنايييييع السييييت   ت الاي سيييي تية ااملومييييية

امل  فات التقنية، واملمني دفة التنظيميية  نميةتوترة واملمن دفة الاني اوفية لهدولة الذكية، وبر م  تاري  
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لهاي سييييي ت املتعهقييييية  لعهيييييم  اسيييييتعران األو ملتييييي دو؛ األيمييييي ل الرقمييييييةاي صييييية بيييييرواد مشييييي في  
 .وايطة الرقمية لاي د األوفو  ؛والتملنولوجي  والبتمل فا لياوتو

واتفيييييع املنيييييدوبود واملشييييي فكود يف حهقييييية النقييييي ش يهيييييا أد الايييييي ت اليييييدين ميملل لهتيييييير  -12
 سييييي ت والتفملييييير تييييي فج ا طييييي ف التملنوليييييوجل الايييييري  يايييييتديل املرو ييييية والايييييرية يف فسيييييم الاي

لعدة قط يي ت، ويتطهمني د    ماا  وتملتال الت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل ط بع ا . التقهيدع
اتمنيي ي  يي  كهييل يييل التمل مييل بييني لتهييف جميي لت وضيي  الاي سيي ت، وكييذلك التعيي ود ميي  جييي  

ايييية الييييت أاثفهييي  املنيييدوبود وتتصيييل التحيييدايت الاي سييي تية الرئي. اجل ييي ت املعنيييية صييي حمنة املصيييهحة
وتعزييييييز التشيييييييل املتمنييييي دل بيييييني ؛  حتي جييييي ت لتهفييييية، مثيييييل تطيييييوير الي كيييييل األس سيييييية الرقميييييية

ومح يييية حقيييوت امليييواطنني يهيييا  يييمنملة ا  رت ييير وضيييم د أمييين ؛ امللساييي ت والتناييييع ييييل اايييدود
 د الرقميييل يف أقيييل وتطيييوير قيييدفات القتصييي؛ وتمليييييف امل ييي فات و ظيييم التعهييييم؛ الفضييي و ا لمليييرتوين

ويايييني ؛ هة  اهيييول الهوجايييتية والي كيييل األس سيييية امل دييييةصيييومع جلييية الضيييوائع املت؛ المنهيييداد  يييواا 
 وزايدة اليويل  لفير  املت حية يف؛ سمنل ااصول يهيا التموييل وتعزييز حهيول اليدا  ييل ا  رت ير

ايمييييي  يتعهيييييع بصيييييي مة  وااصيييييول يهيييييا مزييييييد مييييين املاييييي يدة التقنيييييية؛ الت ييييي فة ا لملرتو ييييييةجمييييي ل 
و لنظيير إىل . اسييرتاتي ي ت الت يي فة ا لملرتو ييية واألطيير الق  و ييية والتنظيمييية اليييت تشيي   البتمليي ف

اتييتاف الظييروف  تييتاف المنهييداد وإىل تمنيي ين الاييرية يف ايتميي د  ظيي م القتصيي د الرقمييل، اييا 
يتعهيييييع بوضييييي  ، ويملتايييييل الت رييييييب أايييييية ايمييييي  ااييييي لت ميييييي جلن سيييييب ميوجيييييد  ييييي  واحيييييد 

ومن  عد تمن دل ايلات تال دوفات اريع اييلاو اامليومل اليدوإل املعية  لت ي فة . الاي س ت
ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل أد يايييي هم يف تطييييوير القييييدفات يهييييا تاييييخر القتصيييي د الرقمييييل 

 ت ويتيييييي ج المنهييييييداد إىل إدميييييي ج اسييييييرتاتي ي. لهمايييييي يدة يف يقيييييييع أهييييييداف التنمييييييية املاييييييتدامة
، وأتيراا . لتملنولوجي  املعهوم ت والتص لت ولهت  فة ا لملرتو ية يف اسرتاتي ي هت  ا   ئية الوطنية

حصييل توااييع واسيي  يف اآلفاو يهييا أ ييه ينمنيييل اسييتخدام التملنولوجييي  لتحاييني حييي ة النيي س ويييدم 
 . إا ل أحد

 تصاد الرقمي يف البلدان الناميةاملزااي التنافاية من خالل التجارة اإللكرتونية واالقإرساء  -2 
د يف حهقية النقي ش الث  يية، الييت فكيزت يهيا الايلال التيوجي ل األول لفرييع و املشي فكضم  -13

مييي  اليييذع يتييي ج إلييييه  -اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  لت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل 
 ةامليدير  - التن ااية من تال الت  فة ا لملرتو يية والقتصي د الرقميل؟ ايالمنهداد الن مية  فس و املزا

 .يف ج معة م ستود برمر يف الاني ل اا وأست ذ LIRNEasiaمللساة  ةالتنفيذي
   اهقيية النقيي ش، مل يير األو ملتيي د لهت يي فة ا لملرتو ييية ميين قييدمتر األم  يية، يف ميرضييو  -14

 فت إىل أ يييه، فميييم  يييو الت ييي فة ا لملرتو يييية والفيييير  امللساييي ت الت  فيييية إىل املايييت هملني، وأ ييي
افييل . القتصيي د الرقمييل، توجييد دلئييل يهييا أد ا ييوة الت يي فة ا لملرتو ييية كمنييرةيف جميي ل املت حيية 

يف يف امل ئة أو أقيل مين الايمل د،  2، يشملل املتاوقود يل ا  رت ر  امنة معظم أقل المنهداد  واا 
ويمنيني املل ير . يف العديد من المنهداد الن ميةالامل د  مل ئة منيف ا 80إىل  60حواإل حني  ثهود 

ويوجد ضمن القتص دات العشيرة . إممل  ت الت  فة ا لملرتو يةلستيال المنهداد ج هزية مدل 
وضييمن . مم ثهيية ميي ا يييدد كمنيير ميين المنهييداد املتقدميية اليييت سيي هر قيَّ  2017األوىل يف مل يير ييي م 

أكييل ميين التفيي وتا ا لقتصيي دات األفبعيية األوىل  ، يمنييني املل يير قييدفاا المنهييداد الن مييية العشييرة األوىل
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اقتصيي دات ي لييية الييدتل يف  ييرت ىسييي ، و يية اقتصيي د واحييد يف أاريقييي  واقتصيي د واحييد يف أمريمليي  
 .امل ر أاريقي  وأمريمل  الاتينية أقل من متوسط املل ر الع ملل. الاتينية ومنطقة المنحر المل فييب

املشييي فكة األوىل يف حهقييية النقييي ش  تييي ئ  دفاسييي ت استقصييي ئية وطنيييية وإقهيميييية وقيييدمر  -15
وسيييهطر الضيييوو . حديثييية الع يييد بشيييعد تملنولوجيييي  املعهومييي ت والتصييي لت والت ييي فة ا لملرتو يييية

والهمننييي ت . يهيييا املشييي كل املتصيييهة بتيييواار وموثوقيييية المنيييي  ت ذات الصيييهة لقيييي س التقيييدم املهميييوس
   أد  ملين امليواطنني مين ممن  يرة معي مات الت ي فة ا لملرتو يية هيل اليربط األس سية الييت مين  يع

املعقيييول التملهفييية بشيييمنملة ا  رت ييير، وىليييي ت اليييدا ، وىليييي ت ا يصييي ل، ويدييييد املواقييي  اجليراايييية 
وجتييييرع جممويييييية ميييين أ شييييطة الت يييي فة ا لملرتو يييييية يف . لهعنيييي وين، واألدوات الق  و ييييية والتنظيمييييية

  يياة، ولمليين  اييمنة ميين ياييتعمهود  ييمنملة ا  رت يير ميين سييمل د العديييد ميين بهييداد القتصيي دات الن
ميير أد دفاسيي ت . يف امل ئيية و اييمنت م يف أاريقييي  أقييل ميين ذلييك 30إىل  20جنييوب ىسييي  أقييل ميين 

يف ااصيييول يهيييا تدمييية ا  رت ييير  استقصييي ئية حديثييية ت ظ ييير أد أمريملييي  الاتينيييية أحيييرزت تقيييدم ا 
يف حهقيية النقيي ش  ييددت يهييا أد إاتحيية  ويييية جيييدة ميين الواتييف ولمليين املشيي فكة . واسييتعم له

 .احملمولة وتدمة ا  رت ر املعقولة التملهفة ل تملفل لزايدة استخدام  منملة ا  رت ر
المنهيداد يف و دد املش ف  الث ين يف حهقة النق ش يها أد مايتوايت اسيتخدام ا  رت ير  -16

ذات إمملي  ت كمنيرة لهنميو يف املايتقمنل، اثمية يقمني ت   عتيلارمم أد املنطقة ت  منخفضة. األاريقية 
كمنييرة  نيي  يويييل التحييدايت املتصييهة  لي كييل األس سييية لهييربط    رت يير وتملنولوجييي  املعهوميي ت 

، . والتصييي لت إىل  قييي ك قيييوة ووجيييود ملساييي ت األيمييي ل يف ساسيييل القييييم الرقميييية مييير كييي ف 
سيييتف دة  لشيييملل املن سيييب مييين الفييير  الييييت يتيح ييي  والقتصييي دات يف أاريقيييي  مييير قييي دفة يهيييا ال

يف القتصيي د الرقمييل، فمييم أد  إىل أد املنطقيية هييل األقييل تقييدم ا املشيي ف  وأ يي ف . القتصيي د الرقمييل
ولتييييييير هيييييذا الوضييييي ، يتعيييييني يهيييييا . احتي ج هتييييي  هيييييل األكيييييل وإممل  هتييييي  لتحقييييييع النميييييو كمنيييييرة

تيال ضيم د األطير الق  و يية املن سيمنة، وييدايت  ااملوم ت أد تع جل يدايت الثقة الرقمية، مين
. احملهييييية الظييييروفَ تييييتاوم و الاييييي دة الرقمييييية والتحييييول الرقمييييل، ميييين تييييال اسييييرتاتي ي ت فقمييييية 

وقيد أ ي ف املشي ف  يف . ويتامنب يف تف قم هذس التحدايت طيي د الط ب  مر الرمسيل بدفجية كمنيرة
دم ت النقدييية املتنقهيية يف  ييرت أاريقييي  باييمنب حهقيية النقيي ش إىل أمثهيية  جحيية، مثييل ا تشيي ف اييي

يييدم وجييود بط قيي ت الئتميي د، وهييو ميي  أاتح الفرصيية لتحقيييع قفييزة  ويييية، فمييم أ ييه ل يييزال  يية 
ول يزال يدم وجود ىلي ت الدا  ا لملرتوين يشيملل يقمنية فئيايية أمي م . الملثر مم  ينمنيل القي م به
، وأتراا . تعزيز التثقيف امل إل وا مل م  لتملنولوجي  الرقمية  ا ومن امل م أيض.  و الت  فة ا لملرتو ية

 ييدد هييذا املشيي ف  يهييا أد ىلييي ت الييدا  ا لملييرتوين الدولييية، اليييت  مليين أد تايي يد يف تيايير ميي  
يتصل  لت  فة ا لملرتو ية من العمل يل ا  رت ر والصي دفات ييل اايدود، مير مت حية يف ييدد 

 .حيد  لت إل من إممل  ي ت الت  فة ا لملرتو يةمن المنهداد، وهو م  
وتييال املن قشيية اليييت أيقمنيير ذلييك، اتفييع العديييد ميين املنييدوبني يهييا أد قييي س الت يي فة  -17

ويهيييا سيييمنيل املثييي ل، تمنييي دل . ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل أمييير  ليييس األايييية لرسيييم الاي سييي ت
وتوميييييو وج وفيييييية تنزا يييييي  املتحيييييدة والايييييني ل  املنيييييدوبود اييييييلات يف أذفبي ييييي د وأمل  يييييي  وأومنيييييدا

و ييييييدد املنييييييدوبود . ومواتيميييييي ل وكوسييييييت فيمل  ومصيييييير واملمهمليييييية العربييييييية الاييييييعودية وموفيشيييييييوس
واملتملهمييييود يهييييا ضييييروفة تعزيييييز القييييدفات ا  ت جييييية يف المنهييييداد الن مييييية والسييييتف دة ميييين الت يييي فة 

ولييذس املاييعلة أاييية  لييية يف ديييم . منطيية هبميي ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل ومع جليية املخيي طر املرت
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الت ييييي فة ا لملرتو يييييية يف دتيييييول يييييي م امللساييييي ت املتن هيييييية الصيييييير والصييييييرة واملتوسيييييطة اا يييييم 
و يدد ييدة منيدوبني ومتملهميني يهيا  قي  امل ي فات . لتمملين   من الوصول إىل األسوات الع ملية

 لملرتو يييية يف المنهيييداد الن ميييية، ألد هيييذس امل ييي فات لنميييو الت ييي فة ا فئيايييي ا  الرقميييية  يتمنييي فس ي ئقييي ا 
 .أس سية لتاير األيم ل الت  فية يف جم ل الت  فة ا لملرتو ية ولتيار مش فكة املات هملني

وتشييمل العن صيير الرئياييية لتيايير الت يي فة ا لملرتو ييية ياييني القييدفات والييربط    رت يير  -18
والتمويييل وااهييول املت حيية لهييدا ، وكييذلك ضييروفة بنيي و ة الهوجاييتي دم توالي كييل األس سييية واييي

ييين  وقييد  ييدد يييدة منييدوبني يهييا أاييية تييواار احملتييول احملهييل ذع الصييهة، اضيياا . الثقيية والتويييية
وأبرز العديد من املندوبني واملتملهمني الدوف املركزع لتواار بياة ق  و ية وتنظيمية . المني  ت املفتوحة

 ،ومح يييييية المنيييييي  ت ،لملرتو يييييية، بييييي  يف ذليييييك أمييييين الفضييييي و ا لمليييييرتوينمن سيييييمنة ليييييديم الت ييييي فة ا 
وخبصييو  الت يي فة . والتوقيعيي ت ا لملرتو ييية واملن اايية ومح ييية املاييت هك ،واملعيي مات ا لملرتو ييية

الع ملييييية وقضيييي اي السييييتثم ف املتصييييهة  لت يييي فة ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل، اقييييد  ييييدد بعييييف 
يها ضروفة ال فت ح، يف حني أييرب منيدوبود ىتيرود وممثهيو املنظمي ت مير  املندوبني واملتملهمني

ااملومييية ييين قهق ييم إزاو تييداق ت المنييي  ت يييل ااييدود واملن قشيي ت بشييعد هييذس املاييعلة يف إطيي ف 
و دد بعف املنيدوبني يهيا العقمني ت الييت تعييع قيدفة ملساي ت األيمي ل . منظمة الت  فة الع ملية
، حصيييل وأتيييراا . بيييي  منت  هتييي  ييييل منصييي ت الت ييي فة ا لملرتو يييية الع مليييية يف بعيييف المنهيييداد يهيييا

اايييواجز اليييييت تعيييرتن الت ييي فة ا لملرتو ييييية يف مشيييملهة اتفييي ت واسييي  النطيييي ت يهيييا أايييية مع جليييية 
 .المنهداد الن مية

 تعزيز اهلياكل األساسية املادية والتكنولوجية يف البلدان النامية -3 
قيية النقي ش الث لثيية، الييت فكيزت يهييا الايلال التييوجي ل الثي ين لفريييع ضيم املشي فكود يف حه -19

مي  اليذع  ملين أد تفعهيه  -ايلاو ااملومل الدوإل املعية  لت ي فة ا لملرتو يية والقتصي د الرقميل 
منايييع  يييلود جلنييية  - المنهيييداد الن ميييية مييين أجيييل تعزييييز هي كه ييي  األس سيييية امل ديييية والتملنولوجيييية؟

عنية  لتنمية الرقمية، الت بعة لملل من الي د الدوإل لاتص لت ومنظمية األميم النط ت العريف امل
وأحيد اييلاو ؛ جعيية ا  رت ير، يف وميدير  يعمنة وضي  الاي سي ت؛ املتحدة لهرتبية والعهم والثق اية

 .القتص ديني الرئيايني يف قط ي املم فس ت الع ملية لهت  فة والقدفة التن ااية، يف المننك الدوإل
و دد املش ف  األول يف حهقة النق ش يها أد الف وة الرقمية بني المنهداد ل تزال ق ئمة  -20

الوطنيية،  صيعدكم  ل تزال الف وات ق ئمية يهيا ال.  د بظ وف تملنولوجي ت جديدةيزاتوم  اتار ت
 وتتفي وت تملهفية  شير تدمية التوصييل. حيس توجد اوافت مهحو ة بيني املني طع ااضيرية والريفيية

. العريف النط ت، وسعره  يف املن طع الن ئية ممن لس ايه، وهيو مي  يايمنب مشي كل اجليدول الت  فيية
؛ مر أ ه توجد وس ئل لتهفة لايد هيذس الف يوات. ا وة فقمية متزايدة بني اجلناني وهن   أيض ا 

وميين . وتتزايييد كفيي وة القطيي ي الصيين يل و ييرع اختيي ذ مزيييد ميين ا جييراوات ايميي  يتعهييع  لاي سيي ت
حيس العرن، تتواار يدة تي فات سي س تية، من   تق سم  منمل ت الواتف احملمولة، والسيتف دة 
ميين هي كييل أس سييية ميير التصيي لت الاييهملية والاسييهملية، وإدافة الطيييف الييرتددع واللتزاميي ت 
املتعهقييية  لتيطيييية والتفيييويف جبعيييل تدمييية  يييمنمل ت اجلييييل املقمنيييل مت حييية  جلمهييية وأبسيييع ف  ملييين 

وميين حيييس الطهييب، تشييمل ايييي فات الاي سيي تية محييات ي ميية لتعزيييز الييويل الرقمييل، . مه يي ي
ة لهمعهوميييي ت، وإييييي  ت أو فسييييوم اجتم يييييية لهمييييواطنني ذوع الييييدتل امليييينخفف، مييييومن اييييذ ي 

، أ يي ف وأتييراا . وتفييف ضييريمنة القيميية املضيي اة يهييا تييدم ت تملنولوجييي  املعهوميي ت والتصيي لت
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يم  يتعهع بقطي ي التصي لت الايهملية والاسيهملية، حصيل ييول مين املشييهني املش ف  إىل أ ه، ا
 .إىل ممنديل املض مني ايم  خي  القيمة احملصهة

وأ ي ف املشي ف  الثي ين يف حهقية النقي ش إىل أد الوصيول إىل ا  رت ير م يم، ولملين ينمنييل  -21
وتتييعلف المنيايية التمملينييية . وأد يملييود إبممليي د النيي س اسييتخدامه ألمييران إ ت جييية أد يملييود جمييدايا 

من أهداف التنمية املاتدامة، وهل الي كل األس سية  9من ثاثة ين صر فئياية متصهة  لدف 
افيم  يتعهع  لي كل األس سيية،  ية متطهمني ت معينية يفيف تملي ليف تيداول . وامل  فات وااوكمة

المنحرييية، و قيي ك التمنيي دل املعهوميي ت والسييتخدام تشييمل  ييمنمل ت األلييي ف الضييوئية، والمليي بات 
ويملتايييل إ شيي و احملتيييول احملهيييل أاييية  ليييية  لنايييمنة لهمنهييداد الن ميييية، ألد ،تيييول . يهييا ا  رت ييير

معظيييم صيييفح ت ا  رت ييير متييي ح  لهيييية ا  ملهيزيييية، وينمنييييل يايييني امل ييي فات الرقميييية   ييي د بياييية 
أاييييية اختيييي ذ تييييدابر لتحاييييني ،  ييييدد املشيييي ف  يهييييا وأتييييراا .  يييي مهة له مييييي  ويييييدم إايييي ل أحييييد

ااوكميية، مثييل تهييك املتعهقيية  لتوصيييل العييريف النطيي ت، واأل ظميية الت  فييية، وماييلولية الوسييط و، 
، وأحييد ااهييول  ا  رت يير لييير املييرتمنطني هبييشييمنملة وميين امل ييم إاتحيية الييربط ب. وااييوااز السييتثم فية

 .إ ش و  منمل ت جمتمعيةهو لتوار ايدمة يف املن طع الريفية أو الن ئية املمملنة 
و ييييدد املشيييي ف  الث لييييس يف حهقيييية النقيييي ش يهييييا أد المنيايييية املواتييييية لهت يييي فة ا لملرتو ييييية  -22

ويهيا الصيعيد العي ملل، . قتضل إيم ل مم فس ت المننك الدوإل الع ملية املتعيددةتوالقتص د الرقمل 
. مل  يييي ت التوصييييل الرقمييييلالت ييي فة ا لملرتو يييية يف  قيييي  إم طيييي ت يتمثيييل العييي ئع األول لتوسيييي  

 أبسيييع ف معقولييية أولويييية ي مليييية، ويتطهيييب األمييير مز ييي ا  وينمنييييل أد تشيييملل إاتحييية ا  رت ييير ي مليييي ا 
لشيمنملة من املن ااية الت  فيية، والشيراك ت بيني القطي يني العي م وايي  ، والتنظييم الفعي ل  حمليم ا 

ايي يدة ا   ئييية الدولييية قيمت يي  وقييد أثمنتيير امل. ا  رت يير وقطيي ي التصيي لت الاييهملية والاسييهملية
ويهيييا . يف دييييم تطيييوير الي كيييل األس سيييية لاتصييي لت الايييهملية والاسيييهملية يف المنهيييداد الن ميييية

الشيييي مل لهمعو يييية مييين أجييييل الت ييي فة يهييييا املشيييي فكة  2017سيييمنيل املثيييي ل،  يييدد اسييييتعران يييي م 
ملنولوجييييي ت املعهوميييي ت لهقطيييي ي اييييي   يف الت يييي فة ا لملرتو ييييية ويف تطييييوير ت وا ييييباملتعييييددة اجل

وتشيييملل األميييوال املخصصييية لهماييي يدة ا   ئيييية يواميييل ،فيييزة . والتصييي لت يهيييا  طييي ت أوسييي 
و يييييدد املشييييي ف  يهيييييا أد مشييييي في  الي كيييييل . لسييييتثم فات القطييييي ي ايييييي   يف اليييييربط    رت ييييير

ي كيييل األس سيييية الملمنيييرة تتطهيييب إ يييرا  القطييي يني العييي م وايييي  ، بييي  يف ذليييك السيييتثم ف يف ال
 .األس سية ويف إصاح ت األطر التنظيمية، كم  يت ها يف لتهف مش في  المننك الدوإل

الي كيل  طيويروتال املن قشة اليت أيقمنر ذليك، تمني دل املنيدوبود اييلات ايمي  يتعهيع بت -23
األس سييية لتملنولوجييي  املعهوميي ت والتصيي لت، بيي  يف ذلييك ميين تييال  ييراك ت بييني القطيي يني 

واييي  ، يهييا سييمنيل املثيي ل يف  كاييت د وتومييو وج وفييية تنزا ييي  املتحييدة واملمهمليية العربييية العيي م 
ويتعيييني يهيييا ااملومييي ت أد تياييير التناييييع بيييني الوكييي لت ومييي  . الايييعودية وموفيشييييوس ومي  ييي ف
يهيييا الاييهط ت،  لتعيي ود ميي  الشييرك ت اي صيية، أد يفيييز  بو يي. الشييرك و ميين القطيي ي اييي  

وتياييير إجيييراوات السيييتثم ف بييييية تشييي ي  املشييييهني يهيييا  شييير  يييمنمل ت األليييي ف السيييتثم فات 
ول تييزال  يية ا ييوة كمنييرة بييني الحتي جيي ت السييتثم فية . الضييوئية، بيي  يف ذلييك يف املنيي طع الن ئييية

 .واملعو ة املقدمة من أجل الستثم ف يف الي كل األس سية الرقمية
سيرتاتي ي ت وطنيية تياير اليربط بشيمنملة ا  رت ير و دد يدة مندوبني يها أايية وضي  ا -24

وينمنيييل لهحملوميي ت أد تعييزز بيايية متاييمة    صيي ف واملن اايية تشيي   الييداتهني . والوصييول إلي يي 
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وميين ية. الاييوقإسيي وة اسييتعم ل القييوة  اجلييدد إىل سييوت تملنولوجييي  املعهوميي ت والتصيي لت و نيي 
دوف  اههتعهيييم وامل يي فات اا سييوبية أيضيي ا ؛ سيييةالييازم التفمليير يف مايي ئل أتييرل ميير الي كييل األس 
 .م م يف تنمية الت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

لهت ييي فة  ميايييراا  وأبيييرز بعيييف املنيييدوبني أايييية الي كيييل األس سيييية الليديييية بوصيييف   يييي ماا  -25
. ا  رت يير   يييل ئ سييية م دييية  يصيي ل الاييه  بعييد  ييرااميين الييازم وجييود هي كييل أس. ا لملرتو ييية

لضيم د الت ي فة ا لملرتو يية  وتملتال الي كل األس سية امل دية واييدم ت الهوجايتية أايية ح مسية
و ييدد بعييف املنييدوبني يهييا أاييية تقهييي  تملهفيية . الشيي مهة، ول سيييم  يف املنيي طع الريفييية والن ئييية

ت واألج يزة الشخصيية، املعدات الازمة لمنن و الي كل األس سية لتملنولوجيي  املعهومي ت والتصي ل
وذلك يها سيمنيل املثي ل، مين تيال ا يفي و مين ضيريمنة القيمية املضي اة يهيا هيذس املعيدات، ألد 

 .ذلك من  ع ه أد يلثر يها التنمية الع مة لمنهد م  يف جم ل تملنولوجي  املعهوم ت والتص لت
لت ي فة ا لملرتو يية و دد كثر مين املنيدوبني واملتملهميني يهيا العي ئع اليذع يطرحيه أمي م ا -26

افييل يييدة بهييداد، تتيي ح إممل  ييي ت ،ييدودة .  قي   تايي يات الييدا  ا لملييرتوين يف المنهييداد الن مييية
لاسييتف دة ميين ااايي  ت املصيييراية أو ااهييول البتمل فييية مثييل اييييدم ت النقدييية املتنقهيية، و يييرع 

مم فسيية ختضيي  لقيييود، معظييم الت يي فة ا لملرتو ييية ميين تييال الييدا  النقييدع لييدل التاييهيم، وهييل 
، يملتايل تياير الت ي فة أايية وأتيراا . وخب صة ايم  يتعهع  ملش فكة يف الت  فة ا لملرتو ية الدولية

 .هحدودة لبر  عاللهت  فة ا لملرتو ية  ح مسة أيض ا 

إىل أقصووود حووود الفووور  زايدة الشوووراكاا املوووؤ رة بووو  البلووودان املتقدموووة والناميوووة مووون أجووول  -4 
 ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمييتصل دايا فيما لتحوالتصدي ل

ضم املش فكود يف حهقة النق ش الث لثة، اليت فكزت يهيا الايلال التيوجي ل الث ليس لفرييع  -27
كييييف  ملييين لهمنهيييداد   -اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  لت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل 

اد الن ميية أبكثير الطيرت يقيقي ا لمثير، مين أجيل زايدة الفير  املتقدمة أد تقييم  يراك ت مي  المنهيد
املدير  - إىل أقصا حد والتصدع لهتحدايت ايم  يتصل  لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل؟

واملمثييل الييدائم ملنتييدل جييزف ؛ التنفيييذع ألم  يية ا طيي ف املتمل مييل املعييزز، يف منظميية الت يي فة الع ملييية
وفئييييس جمهيييس األيمييي ل الت  فيييية مييين أجيييل تنميييية ؛ نظمييية الت ييي فة الع ملييييةاحملييييط الييي دم ليييدل م

 .الت  فة ا لملرتو ية
أ ييي فت األم  ييية، يف مقيييدمت   اهقييية النقييي ش، إىل اا جييية املهحييية لتقيييدم اليييديم الفعييي ل و  -28

، لهمنهييداد الن مييية ميين أجيييل املشيي فكة يف الت يي فة ا لملرتو ييية والقتصييي د الرقمييل والسييتف دة من مييي 
 لنظييير إىل اليييوترة الايييريعة الييييت يتطيييوف هبييي  القتصييي د الرقميييل وإىل الف يييوات الرقميييية الييييت ل تيييزال 

ومييين الايييمنل الييييت  ملييين . و ييية ييييدة سيييمنل تتيييي  لهشيييرك و ا  ييي ئيني إممل  يييية تقيييدم اليييديم. ق ئمييية
 منييي دلوالع مليييية، وتاستملشييي ا   التعييي ود  الثنييي ئل، واليييلام  املتعيييددة املييي جني، واملمنييي دفات ا قهيميييية 

اييييلات يف جمييي ل الاي سييي ت، يهيييا سيييمنيل املثييي ل يف إطييي ف ارييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية 
وتو يييف ممنييي دفة الت ييي فة ا لملرتو يييية له ميييي  ومنصيييت   .  لت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل

ن أوجه التيآزف، الييت ا لملرتو ية، يها وجه ايصو ، املع فف الق ئمة وتاتفيد إىل أقصا حد م
تيايير ااصييول يهييا املعهوميي ت واملييوافد ميين الشييرك و يف سييمنعة جميي لت سي سيي تية متصييهة  لت يي فة 

السيييتف دة مييين هيييذس املنصييية مييين تيييال زايدة وييييل تعزييييز  و ملييين. ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل
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، وزايدة املاي ا ت الفنيية املاتفيدين احملتمهني هب  واستخدام م ل  للتم س املعهومي ت واملاي يدة
املقدميية ميين  يييرك و املمنيي دفة وضييم د التموييييل الث بيير لتحاييني األداو اليييو يفل لهمنصيية وصيييي  ت   

 .والضطاي أب شطة التويية
وتنيييي ول املشيييي ف  األول يف حهقيييية النقيييي ش  لتفصيييييل المليفييييية اليييييت  مليييين أد تييييديم هبيييي   -29

يف امتنيي م الفيير  املت حيية يف جميي ل  و ييية أقييل المنهييداد  ييواا املايي يدة التقنييية املتصييهة  لت يي فة ا لملرت 
ويهيييا سيييمنيل املثييي ل، حيييددت الدفاسييي ت التشخيصيييية لهتمل ميييل . التمل ميييل الرقميييل والتملنوليييوجل

الت ييييي فع يف ا طييييي ف املتمل ميييييل املعيييييزز األوليييييوايت الرقميييييية، وا طييييي ف  يييييريك يف ممنييييي دفة الت ييييي فة 
ت د لهتقييم الايري  مليدل اجل هزيية لهت ي فة ا لملرتو يية، ا لملرتو ية له مي  ويديم يمهي ت األو مل

، لإلصيياح ت الرقمييية اليييت  مليين أد تقييوم هبيي  ااملوميي ت يف أقييل المنهييداد  ييواا  اليييت تييوار لططيي ا 
ويدد جم لت الشراك ت بني القط يني الع م واي   والستثم فات يف الي كل األس سية الرقمية 

 .والشرك و ا   ئيني الذين يقدمود املا يدة التقنية وتوار ق يدة أدلة لهم جني
وتني ول املشي ف  الثي ين يف حهقيية النقي ش تيلات بهيداد يف منطقيية احملييط الي دم يف جميي ل  -30

وجعير حهقية يميل إقهيميية . العمل مي  الشيرك و اليدوليني ايمي  يتعهيع باي ئل الت ي فة ا لملرتو يية
أم  ة منتدل جيزف احملييط الي دم ومنظمية الت ي فة الع مليية  كل من  2017 ظم   يف حزيراد/يو يه 

يف املنطقيييية لتحديييييد  بهييييداا  14واألو ملتيييي د لتهييييف اجل يييي ت املعنييييية صيييي حمنة املصييييهحة املنتمييييية إىل 
التحدايت والفر ، ودير إىل وض  تريطة طريع إقهيمية لتوجيه تنمية الت  فة ا لملرتو ية يهيا 

ا لملرتو ية  يتمن فه  أولويية يف السيرتاتي ية ا قهيميية لهمعو ية مين الصعيد الوطة ويديد الت  فة 
وطهييب منتييدل جييزف احمليييط اليي دم إىل اجل يي ت امل جيية مواصييهة العمييل ميي  منطقيية . أجييل الت يي فة

احمليط ال دم وديم اجل ود الوطنية وا قهيمية، وييديم  يرك ود دولييود مثيل ا طي ف املتمل ميل املعيزز 
ويملتاييل ايتميي د الشييرك و . هييداد يف مع جليية التحييدايت املتصييهة  لت يي فة ا لملرتو يييةواألو ملتيي د المن

 .ا   ئيني لن   مناع أاية يف ضم د يدم تشتر املوافد احملدودة لدول احمليط ال دم اجلزفية
وأ  ف املش ف  الث ليس يف حهقية النقي ش إىل أد القطي ي ايي    ملين أد ييوار معهومي ت  -31

الت ييي فة ا لملرتو يييية أو لتحفييييز السيييتثم ف يف ييييع جدييييدة  زاحييية الضيييوائع الييييت تعبشيييعد حهيييول 
راك ت ومن  عد الش. الي كل األس سية وايدم ت يف جم ل الت  فة ا لملرتو ية يف المنهداد الن مية

أد تايي يد يف بنيي و قييدفات ملسايي ت األيميي ل الصيييرة واملتوسييطة  بييني القطيي يني العيي م واييي  
حمن ت مشيي في  األيميي ل يهييا املشيي فكة يف الت يي فة ا لملرتو ييية والسييتف دة من يي ، وأد اا ييم وصيي 

تايييي هم يف املقيييي ييس املتعهقيييية  لت يييي فة ا لملرتو ييييية وأد تنشييييت فوابييييط بييييني الشييييرك ت يف المنهييييداد 
ويتعيييني يهيييا المنهيييداد الن ميييية أد تشييي    يييرك هت  وملساييي ت قط ي ييي  . املتقدمييية والمنهيييداد الن ميييية

ا ال ضيم م إىل جمهيس األيمي ل الت  فيية مين أجيل تنميية الت ي فة ا لملرتو يية، لضيم د اي   يه
 .   يف املاتقمنل يف أيم ل ممن دفة الت  فة ا لملرتو ية له مي ئإدفاج ىفا

وتيييال املن قشييية الييييت أيقمنييير ذليييك، تمنييي دل املنيييدوبود اييييلات ايمييي  يتعهيييع  لشيييراك ت  -32
أذفبي ييييي د واألفجنتيييييني وبييييينياديف وسييييي موا والايييييني ل ويمييييي د ا   ئيييييية، يهيييييا سيييييمنيل املثييييي ل يف 

وأ ييي ف املنيييدوبود إىل األايييية الييييت يولي ييي   يييرك و إ ييي ئيود، مثيييل أمل  يييي  . واملمهملييية العربيييية الايييعودية
والاييييويد، إىل تنمييييية الت يييي فة ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل يف المنهييييداد الن مييييية، ول سيييييم  أقييييل 

لوا  لتفصيل برام  املا يدة يف بن و القدفات يف هذا اج ل، بي  يف ذليك ليديم وتن و ؛ المنهداد  واا 
وأكيدوا ؛ الت  فة ا لملرتو ية له ميي  ويمهيي ت التقيييم الايري  مليدل اجل هزيية لهت ي فة ا لملرتو يية
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 وتتي  يمهي ت التقييم الايري  مليدل. أ م سيواصهود العمل م  األو ملت د والشرك و يف هذا اج ل
إممل  ييية اختيي ذ القييراف بشييعد أاضييل الاييمنل لهمضييل  اجل هزييية لهت يي فة ا لملرتو ييية ألقييل المنهييداد  ييواا 

. يف تعظييم الفير  املت حية يف جمي ل القتصي د الرقميل ومع جلية العوائيع الييت  ني  املشي فكة ايييه قيدم ا 
 يييية له ميييي ، مثيييل و يييدد ممثهيييو املنظمييي ت ااملوميييية الدوليييية الشيييريملة يف ممنييي دفة الت ييي فة ا لملرتو 

مركز الت  فة الدوليية وجلنية األميم املتحيدة القتصي دية ألوفو  ومنظمية الت ي فة الع مليية، يهيا أايية 
 .الشراك ت يف جم ل الت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

واتفع يدة مندوبني ومتملهمني يهيا أد الشيراك ت بيني القطي يني العي م وايي   تشيملل  -33
تنمييية امل يي فات الرقمييية والت  فييية مللسايي ت األيميي ل الصيييرة واملتوسييطة اا ييم، وسيي ئل م ميية ل

جير يف منصية الت ي فة ا لملرتو يية له ميي  وقيد أ دفى . ل أمهمنيية الشيرك ت يف المنهيداد الن مييةثاليت  
إىل بنيي و قييدفات ملسايي ت األيميي ل الصيييرة واملتوسييطة اا ييم وإىل  بعييف ااهييول الرامييية يديييداا 

وأ يي ف أحييد املتملهمييني إىل . المنهييدادبعييف ه  أبدوات الت يي فة ا لملرتو ييية و ييرع تنفيييذه  يف َمييد ى 
أ ييييه، يف سييييي ت توحيييييد ومواوميييية املعيييي ير التقنييييية لهت يييي فة ا لملرتو ييييية، تفضييييل إسيييي  م ت القطيييي ي 

يف اي   يف سي س ت الت  فة الرقمية إىل مع ير أكثر مت  ة ترايل احتي ج ت األيمي ل الت  فيية 
 .المنهداد الن مية

وأقييير العدييييد مييين املنيييدوبني واملتملهميييني  لطييي ب  الشييي مل لهتمل ميييل الرقميييل و ا جييية إىل  -34
املايي يدة التقنييية تقييدم اتمنيي ي  يي  مناييع أو متمل مييل متعييدد اجل يي ت املعنييية صيي حمنة املصييهحة يف 

ليييية والقطييي ي ايييي   املتعهقييية  لت ييي فة ا لملرتو يييية ينمنييييل أد يشيييمل ااملومييي ت واملنظمييي ت الدو 
وتتييي  منصيية الت يي فة ا لملرتو ييية له مييي  ماييتول ميين التنايييع يف هييذا الصييدد، . واجتميي  املييدين

ينمنيييل مواصييهته، ويتيي ج إىل الييديم املاييتمر ميين ج  ييب اجل يي ت امل جيية والشييرك و وإىل السييتخدام 
 يدة، ول سييييم  يف أقيييل يف إيصييي ل هيييذس املاييي ويهيييزم التعييي ود أيضييي ا . املتزاييييد مييين قمنيييل املايييتفيدين

ج الت  فة ا لملرتو ية وتوسي   ط ق   يف ح اظة املعو ية مين   دمإوأيد بعف املندوبني . المنهداد  واا 
 .أجل الت  فة، ول سيم  يف سي ت سي س ت الت  فة وقوايده  التنظيمية

تنييدفج و ييدد يييدة منييدوبني يهييا احتي جيي ت المنهييداد الن مييية ميين املايي يدة التقنييية اليييت  -35
ضمن سمنعة جم لت سي س تية ،ددة يف ممن دفة الت ي فة ا لملرتو يية له ميي ، وخب صية ايمي  يتعهيع 
بوضيييي  وتنفيييييذ األطيييير الق  و ييييية والتنظيمييييية لهت يييي فة ا لملرتو ييييية وإب يييي ز ا حصيييي وات واملقيييي ييس 

ل يهيييا  ف ييي د الاي سييي ت وبمننييي و أو تمليييييف  ظيييم اليييدا  اي صييية  لت ييي فة ا لملرتو يييية وااصيييو 
و ييييدد يييييدة منييييدوبني ومتملهمييييني يهييييا ضييييروفة مواصييييهة زايدة الييييويل بقضيييي اي الت يييي فة . التمويييييل

ا لملرتو ية لدل اجل ي ت املعنيية صي حمنة املصيهحة يف القطي يني العي م وايي   يف المنهيداد الن ميية، 
ات وتمنييي دل أاضيييل املم فسييي ت واييييلات واآلفاو بيييني امللساييي ت يف إطييي ف اجييي لت الاي سييي تية ذ

 .الصهة
وأ  ف العديد من املندوبني واملتملهميني إىل أ يه ل توجيد إحصي وات فمسيية بشيعد الت ي فة  -36

وإىل أد أمهمنييية المنهييداد الن مييية ليايير لييدي   إحصيي وات ،هييية  هحييدودة لبر  عييالا لملرتو ييية الع ملييية 
لاو ااملييومل الييدوإل واقييرتح املنييدوبود واملتملهمييود أد يعمييل اريييع اييي. بشييعد الت يي فة ا لملرتو ييية

املعيية  لت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل ميين أجييل وضيي  بييي  ت بشييعد الت يي فة ا لملرتو ييية 
والقتصيييي د الرقمييييل، وهييييو ميييي  سيييييتطهب التنايييييع يهييييا الصييييعيد الييييوطة لضييييم د إ ييييرا  اليييينظم 

قشييي ت بشيييعد ا حصييي ئية الوطنيييية واليييوزافات األتيييرل ذات الصيييهة يف ج يييود بنييي و القيييدفات واملن 
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،  يرع  لفعيل التعي ود وإ شي و الشيراك ت بيني املنظمي ت الدوليية وأتيراا . ا حص واتهذس وض  
من أجل تعزيز من  ية وتواار ا حص وات املتعهقة  لت  فة الرقمية، وقط ي تملنولوجي  املعهومي ت 

 .والتص لت واستخدام امللسا ت الت  فية لذس التملنولوجي 

 املاتقبلآفاق  -5 
توتييير اجلهاييية ايت ميييية مييير الرمسيييية يدييييد بييير م  يميييل اليييدوفة املقمنهييية لفرييييع اييييلاو  -37

وسييييهط املشيييي ف ، وهييييو تمنيييير . ااملييييومل الييييدوإل املعيييية  لت يييي فة ا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل
استشييييي فع و حيييييس يف جمييييي لت التنميييييية وااوكمييييية وحقيييييوت ا  اييييي د وتملنولوجيييييي ت املعهومييييي ت 

 .تص لت وا  رت ر، الضوو يها بعف النق ك الرئياية المن فزة يف املن قش ت الا بقةوال
، ولملنييه ليييس منفصيياا أولا  -38  ييين القتصيي د األوسيي   ط قيي ا  ، القتصيي د الرقمييل معقييد ومتنيي م 

وينمنيييل النظيير إىل القتصيي د الرقمييل يهييا أسيي س أ ييه يرسييل ويمليييف ويعييزز النشيي ك . لييه أو بييدياا 
 .القتص د القد ة واجلديدةأ  ك ومن امل م استملش ف أاضل الامنل  دم ج . عالقتص د

، لهت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل أايييية يف الايييي ق ت احملهيييية والدوليييية يهيييا واث يييي ا  -39
ويتمثيييل اليييدف الرئيايييل يف . ول ينمنييييل الهتمييي م اقيييط بنط ق مييي  بيييل كيييذلك أبثراييي . حيييد سيييواو

ويف األسيوات احملهيية، ينمنييل . ولييس إحصي ئي ا  إ  ئيي ا  القتصي دية،  يتمن فاي  مشيروي ا  زايدة قيمت م 
أد يعيييزز  يييو الت ييي فة ا لملرتو يييية القتصييي دات احملهيييية بطريقييية  ييي مهة،  ملييين ملساييي ت األيمييي ل 
.  الصيرة واملتوسطة اا م وص حمن ت مش في  األيمي ل واأليمي ل الت  فيية الريفيية مين السيتف دة

ويملتاييل جيية اوائييد الت يي فة . بييني المنهييداد الن ميييةايميي  هحييدود ل ةبر  عييالميي  ينمنيييل زايدة الت يي فة ك
 .األيم ل احملهية، ول سيم  يف أاريقي مللسا ت أاية  لنامنة 

احايييب، بيييل ينطيييوع   ، إذ ل يتيييي  ارصييي ا سيييحرايا  ، لييييس القتصييي د الرقميييل حييياا واثلثييي ا  -40
 لف ييوات الرقمييية و لف ييوات يف جميي ل التنمييية بشييملل  وثيقيي ا  كييذلك يهييا أتطيي ف تييرتمنط افتمن طيي ا 

ويهيييا الصيييعيد . وتتفييي وت قيييدفات المنهيييداد الن ميييية يهيييا السيييتف دة مييين الت ييي فة ا لملرتو ييييةأييييم. 
وأكل ي ئع ملش فكة األاراد يف القتصي د الرقميل . الوطة، تشتد حدة التحدع يف أقل المنهداد  واا 

وتتاييم الف ييوات الرقمييية بطيي ب  . املييوافد وفسوس األمييوال وامل يي فات  قييهييو الفقيير، الييذع يعيية  
وينمنيييل أد تركييز  يي  الاي سيي ت يهييا تعظيييم الفيير  اليييت يتيح يي  قطيي ي الت يي فة . ا داميية الذاتييية

 .ا لملرتو ية والقتص د الرقمل ويها ختفيف وطعة املخ طر اليت ينطوع يهي  
اايد الف يوة الرقميية . لتهفة مين ا جيراوات الاي سي تية، يهزم اخت ذ أ واي يديدة و وفابع ا  -41

ماييييعلة  لييييية األاييييية، ولمليييين األميييير ل يتعهييييع  لييييربط بشييييمنملة ا  رت يييير أو  لقييييدفة يهييييا يمييييل 
ويشمل ذلك األطر الق  و ية والتنظيميية الييت . كذلك  لقدفات واحملتولوإ    التمل ليف احاب، 

 لملرتو ية من تال مح ية المني  ت والتوقيعي ت الرقميية وأمين تيار املن ااة والستثم ف والت  فة ا
هحييدود ل ةبر  عييالت يي فة ال وأل طيير ميير تملنولوجييي  املعهوميي ت والتصيي لت وأ طيير. الفضيي و ا لملييرتوين

ويايييييتهزم الطييييي ب  املتعيييييدد اجلوا يييييب . وينمنييييييل أد تشيييييملل تنميييييية امل ييييي فات أولويييييية. أايت ييييي  أيضييييي ا 
، تتعيي ود ايييه وزافات لتهفيية وتتخييذ كهييي ا   و ييية والقتصيي د الرقمييل   يي ا والقط ييي ت لهت يي فة ا لملرت 

 .ج  ت معنية لتهفة يديدة إجراوات  يف إط فس
ييييول  لفعييييل وت مايييي ا  -42 األسييييوات يف المنهييييداد طمنيعيييية ، يتييييير القتصيييي د الرقمييييل باييييرية، وحي 

ووجيييود . يف ايطيييوة املقمنهيييةوتواجيييه المنهيييداد الن ميييية ييييدايت كمنيييرة، ومييين امل يييم التفملييير . املتقدمييية
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وينمنيييل مع جليية اليينق  . لتحقيييع التنميييةأس سييية وموثوقيية وأكثيير دقيية ماييعلة  بييي  ت مائميية زمنييي ا 
ومييين  يييعد إجيييراو اسيييتعران لت ربييية منصييية الت ييي فة ا لملرتو يييية له ميييي  أد . ااييي إل يف المنيييي  ت

لت ييي فب ا   بيييية الييييت  ملييين أد ياييي يد يف يدييييد اجييي لت احملتمهييية ليييزايدة قيمييية هيييذس الت ييي فة وا
و ملن أد يركز ارييع اييلاو . تتعهم من   ااملوم ت وملسا ت األيم ل الت  فية واجل  ت امل جة

ااملومل الدوإل املعة  لت ي فة ا لملرتو يية والقتصي د الرقميل يهيا واحيدة أو اثنتيني مين القضي اي 
أثييرت تييال الييدوفة األوىل الحتي جيي ت  اي صيية وميين املايي ئل اليييت . المن لييية األاييية يف كييل دوفة

وقييدفات ملساي ت األيمي ل الت  فيية الصيييرة ؛ ولهييدول اجلزفيية الصييرة الن ميية ألقيل المنهيداد  يواا 
والمنعييد ااجلنايي ين لهت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د ؛ يهييا السييتف دة ميين ايير  الت يي فة ا لملرتو ييية

ة. وسي سية املن ااي؛ وارن الضرائب؛ واملنص ت احملهية؛  يص لوىلي ت ا؛ وا مل م الرقمل؛ الرقمل
ويمهييييي ت التقييييييم الاييييري  ملييييدل اجل هزييييية لهت يييي فة ا لملرتو ييييية قَيي ىميييية، و مليييين إيييييداد مزيييييد ميييين 
الدفاسييييي ت آلاثف الت ييييي فة ا لملرتو ييييييية والقتصييييي د الرقميييييل يهييييييا القتصييييي دات الوطنيييييية واييييييرادل 

 . القط ي ت
ملنيييدوبني يهيييا أايييية ارييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  لت ييي فة و يييدد العدييييد مييين ا -43

هت ي فة منعيد ا  ي ئل لز يهيا اللهحيواف اليذع يركي قيم ا  ا لملرتو ية والقتص د الرقمل،  يتمن فس ،فاا 
 القتصيييي د ر  لتاييييخرا لملرتو ييييية والقتصيييي د الرقمييييل، وأ يييي فوا إىل أاييييية إسيييي  م ته يف إ يييي د ايييي

جحية لتمني دل  ارصية  وأاتحر الدوفة األوىل. جل التنمية املاتدامة ويدم إا ل أحدالرقمل من أ
الت ييي فة  ول ممنييي دفة، اتفيييع العدييييد مييين املنيييدوبني يهيييا جيييدوأتيييراا . اييييلات واملم فسييي ت اجلييييدة

لنقيي ش، طييوال  حهقيية ايفا لملرتو ييية له مييي ، و ييدد العديييد ميين املنييدوبني واملتملهمييني واملشيي فكني 
قتصيييي د اتقرييييير   ت، يهييييا قيميييية ووج هيييية التحهيييييات والتوصييييي ت الاي سيييي تية الييييوافدة يفاملن قشيييي

 .2017املعهوم ت لع م 

اإلجراءاا الو  اذوذ ا فريوق اخلورباء احلكوومي الودويل املعوين ابلتجوارة اإللكرتونيوة  -جيم 
 واالقتصاد الرقمي

 التوصياا الاياساتية املتفق علي ا  
 ملييومل الييدوإل املعيية  لت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل، واقيي ا أيييد اريييع ايييلاو اا -44

صيير ميين املن قشيي ت اليييت جييرت تييال يهي يي  است خهى  ، توصييي ت سي سيي تية متفقيي ا (1)لتتص صيي ته
 . الدوفة، لملل ينظر اي   جمهس الت  فة والتنمية )ا ظر الفصل األول(

 املاائل التنظيمية -اثلثاا  
  املكتبانتخاب أعضاء  -ألف 

 من جدول األيم ل( 1)المنند 

ا تخييب اريييع ايييلاو ااملييومل الييدوإل املعيية  لت يي فة ا لملرتو ييية والقتصيي د الرقمييل، يف  -45
، الاييد ،ميد مشييم أحاين 2017تشيرين األول/أكتيوبر  4جهاته الع مية الاتت حيية املعقيودة يف 

__________ 

(1) TD/B(S-XXXI)/2 . 
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ايييد اتاييو لوميايير )إسييتو ي (  ئمنييني لييه والايييدة  ييول الشيين وع )مصيير( وال )بيينياديف( فئيايي ا 
 .مقرفين - لهرئيس

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األيم ل( 2)المنند 

أقيير اريييع ايييلاو ااملييومل الييدوإل، يف جهاييته الع ميية الاتت حييية أيضيي ا، جييدول األيميي ل  -46
 األيم ل كم  يهلا ك د جدول  ،و لت إل. TD/B/EDE/1/1امللقر الوافد يف الوثيقة 

 ؛ا تخ ب أيض و اململتب -1
 ؛إقراف جدول األيم ل وتنظيم العمل -2
تتنييي ول المنعيييد ا  ييي ئل لهت ييي فة ا لملرتو يييية والقتصييي د الرقميييل، من قشييية بشيييعد  -3

 ؛لفر  والتحدايت املرتمنطة بذلكا
 فرييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعيييةث  يييية لجيييدول األيمييي ل امللقييير لهيييدوفة ال -4

  ؛ لت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

ايتم د تقرير اريع ايلاو ااملومل الدوإل املعة  لت  فة ا لملرتو ية والقتص د  -5
 .الرقمل

جووودول األعموووال املؤقوووا للووودورة الثانيوووة لفريوووق اخلووورباء احلكوووومي الووودويل املعوووين  -جيم 
  ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 من جدول األيم ل( 4)المنند 

تشيييرين  6واايييع ارييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل، يف جهايييته الع مييية ايت ميييية املعقيييودة يف  -47
 .، يها جدول األيم ل امللقر لدوفته الث  ية )ا ظر املراع األول(2017األول/أكتوبر 

االقتصواد اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الودويل املعوين ابلتجوارة اإللكرتونيوة و  -دال 
  الرقمي
 من جدول األيم ل( 5)المنند 

 - ، لنييي ئيب اليييرئيسأذد ارييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل، يف جهايييته الع مييية ايت ميييية أيضييي ا  -48
 .املقرفين بوض  الصيية الن  ئية لهتقرير املتعهع بدوفته األوىل بعد اتتت م  
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 املرفق األول

فريووق اخلوورباء احلكووومي الوودويل جوودول األعمووال املؤقووا للوودورة الثانيووة ل  
 املعين ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 ؛ا تخ ب أيض و اململتب -1
 ؛إقراف جدول األيم ل وتنظيم العمل -2
تعزيز اململ سب ا   ئية املتعتية من الت  فة ا لملرتو ية احملهية والع برة لهحدود يف المنهيداد  -3

 ؛الن مية
 ؛عة بقي س الت  فة ا لملرتو ية والقتص د الرقملالفريع الع مل امل -4

جيييدول األيمييي ل امللقييير لهيييدوفة الث لثييية لفرييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  لت ييي فة  -5
 ؛ا لملرتو ية والقتص د الرقمل

ايتمييي د تقريييير اليييدوفة الث  يييية لفرييييع اييييلاو اامليييومل اليييدوإل املعييية  لت ييي فة ا لملرتو يييية  -6
 . د الرقملوالقتص
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 املرفق الثاين

 *احلضور  
 احضر الدوفة ممثهو الدول الت لية األيض و يف األو ملت د -1

 إثيوبي 
 أذفبي  د
 األفجنتني
 إسمن  ي 
 أسرتالي 
 إستو ي 
 إكوادوف
 أمل  ي 
 أومندا

 ا سامية( -إيراد )ج وفية 
  كات د
 اللازيل
 بر دوس

 بروين داف الاام
 به يمل 

 بنياديف
 بنم 

 بوتاوا 
 املتعددة القومي ت( -بوليفي  )دولة 

 برو
 تركي 
 تومو
 اجلزائر

 جزف المن  م 
 جزف القمر

 ج وفية تنزا ي  املتحدة
 ج وفية الملو يو الد قراطية

 ج وفية مقدو ي  اليوموسااية س بق ا 
 جيمنو 
 س موا

 سرع ل مل 
 سني اوفة
 الاني ل
 الاويد

 العرات
 يم د
 م  

 مواتيم ل
 ار ا 
 الفهمنني
 انهندا

 ك زاتات د
 كندا
 كو 

 كوست فيمل 
 الملو يو
 الملوير
 كيني 

 لياوتو
 مصر
 امليرب

 اململايك
 ماوع

 املمهملة العربية الاعودية
  ليةلشمايرلندا ىمهملة املتحدة لليط  ي  العظما و امل

 موفيشيوس
 موزاممنيع
 مي   ف
 النروي 
 النما 
  يمن ل

  ي راي
  يوزيهندا

 الند
 هني فاي
 هولندا
 الي  د

__________ 

ولاطييييييياي يهيييييييا ق ئمييييييية املشييييييي فكني، ا ظييييييير الوثيقييييييية . تتضيييييييمن ق ئمييييييية ااضيييييييوف هيييييييذس املشييييييي فكني املاييييييي هني *
TD/B/EDE/1/INF.1. 
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 ا وحضر الدوفة ممثهو يضوى املل ر الت إل -2
 الملرسل الرسوإل 

 اوحضر الدوفة ممثهو الدولة املراقمنة مر العضو الت لية -3
 دولة اهاطني 

 اوحضر الدوفة ممثهو املنظم ت ااملومية الدولية الت لية -4
 جمهس التع ود لدول ايهي  العربية 
 القتص دية لهمنطقة األوفوبية اآلسيويةاله نة  
 الي د األوفو  
 منظمة التع ود والتنمية يف امليداد القتص دع 
 أم  ة منتدل جزف احمليط ال دم 
 مركز اجلنوب 

 اوحضر الدوفة ممثهو أج زة األمم املتحدة وهيا هت  وبراجم   الت لية -5
 اله نة القتص دية ألوفو  
 دوليةمركز الت  فة ال 

 اوحضر الدوفة ممثهو الوك لت املتخصصة واملنظم ت ذات الصهة الت لية -6
 منظمة العمل الدولية 
 الي د الدوإل لاتص لت 
 الي د الليدع الع ملل 
 جمموية المننك الدوإل 
 منظمة الت  فة الع ملية 

 اوحضر الدوفة ممثهو املنظم ت مر ااملومية الت لية -7
 االع مة الفاة 
 املنظمة الدولية لهمات هملني 
 الع م لم ندسمنظمة  
 املركز الدوإل لهت  فة والتنمية املاتدامة 
 الشمنملة الدولية لتوحيد    دات التعهيم الع إل 
 الدوإل القتص دع التع ود لتعزيز المل مرو ية املنظمة 
  منملة الع م الث لس 
 منظمة القرية الاويارية 
 ااا ت أترل 
 النقل اجلوع الدوإلاي د  

    


