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موجز تنفيذي
تتن اااول ااذر املا اذملرص توا املني ااات الرقمي ااو لةتيف ااااص ا للنوني ااو البة اادان النامي ااو
وميلاان أن تااو ر ااذر املنيااات ر ااً لاربم مناااتل ةتةفااو ماان البةااد ب ا ا بااب ض ،وملااذلب بغري ااا
ماان البة اادان ويلتس ااال ااتي ااال ا لل اانوص أليااو ا ااو لةمن اااتل الريفي ااو والنائي ااو وتتن اااول
امل اذملرص أي ااً ااجتا ااات األ ااريص التيفااااص ا للنونيااو ،وتبي ااو املنيااات الرقميااو ورياريا اا،
وتوا املني ااات اةةي ااو البة اادان النامي ااو ،واملوان ا الل ا ال ا ت اانض التيف ااااص ا للنوني ااو،
واملشااااملو املنيااات الرقميااو البةاادان الناميااو وتنت ااال امل اذملرص مناقشااو السياسااات بناااع عة اى
األسااةةو ا اداااتيو الا قرا ااا الاادول األع اااع الاادواص األو لفرياال اخلا اع احللااومال الاادويل
امل ين ابلتيفااص ا للنونيو وااقتيات الرقمال تشرين األول/أملتوبر ٢٠١٧
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مقدمة
 -١قاارات الاادول األع اااع ،تو اايات السياس اات ال امااو املتفاال عةي ااا الاادواص األو
لفري اال اخلا ا اع احلل ااومال ال اادويل امل ااين ابلتيف ااااص ا للنوني ااو وااقتي ااات الرقم ااال الا ا ع اادت
الفاانص  ٦-٤تش ارين األول/أملتااوبر  ،٢٠١٧أن يلااون النمليااز السياساااة الاادواص ال انيااو عةااى
ت زيز امللاسا ا اائياو املتأتياو مان التيفاااص ا للنونياو اةةياو وال اابرص لةحادوت البةادان النامياو
)(TD/B/EDE/1/3

 -٢وتااو ر احلةااول الرقميااو ا دياادص ،مااا ي ااا التيفااااص ا للنونيااو ،ر ااً جدياادص لةشارملات ماان
مجي ا األايفاااخن لط ارات التيفااااص اةةيااو والدوليااو ،ا ساايما ماان ااطل رصتص اار نفااا ال ازابئن
وسطساال ا ماادات واملنا سا إ األساوا وعاان ترياال احلااد ماان تلاااليف التيفااااص و ااذا يااؤار عةااى
املؤسسااات اليااغر والي ااغريص واملتوس ا و البةاادان عة ااى مجي ا مسااتوصت التنمي ااو ،وللاان ب اار
البةدان الناميو َجْني ا با رصتص اللفااعص
ةتةفو وتناوح الفوائد ال ميلن لةشرملات واملست ةل
وت مياال التصيااس وت ساايم ال ماال ،ورصتص امللاس ا ماان تنااوة مجي ا ا ااات الفاعةااو وال ااداص عةااى
التنب ااؤ ااا ،إىل ااا و إ ا ف اااض تل اااليف امل ااد طت واملنتيف ااات الن ائي ااو وأسا ا اا ا وميل اان أي ا ااً
استصداخن التلنولوجيات الرقميو لتمل النساع املشتغطت ابألعمال احلرص
 -٣بيااد أن ااذر امللاس ا ليساات تة ائيااو وماان أجاال تسااصري الرقمنااو تعاام التيفااااص ،ينبغااال
اسااتلمال ااساات مااات الباات التحتيااو لتلنولوجيااا امل ةومااات وااتياااات ميفموعااو ماان األن مااو
واملؤسسات املطئمو ،وتعم تنميو امل ااات وت اين ال غارات املوجاوتص االيااً جماال ااسات دات لةتيفاااص
ا للنونيو ،ب البةدان وتا ة ا ،أن الفوائد امللتسبو من ذر التيفااص غري مورعو ابلتساوي
 -٤واختااذت الاادول األع اااع قراا ااا بشااأن موىلااوة الاادواص ال انيااو ،واتف اات عةااى األسااةةو
ا اداتيو التاليو:
(أ)
وال ابرص لةحدوت؟

مليااف ميلاان لةبةاادان الناميااو أن ت اازر املنيااات اةةيااو لةتيفااااص ا للنونيااو الدا ةيااو

(ب) مااا ااال املوان ا املت ة ااو منيااات التيفااااص ا للنونيااو الدوليااو ال ا تي ا دخن ااا
البةدان الناميو ،ما ي ا أقل البةدان اواً ،ومليف ميلن جتاور ا؟
(ج) مااا ااال ال يااوت التشااغيةيو ال ا ت يااد املؤسسااات اليااغريص واملتوس ا و
الناميو عندما تنشئ ن م التيفااص ا للنونيو ،ومليف ميلن ل ا؟

البةاادان

(ت) م ااا ااال املمااس ااات ا ي اادص ال ا ميل اان أن تت ةم ااا البة اادان املت دم ااو والنامي ااو،
ما ي ا أقل البةدان اواً ،ب ا من ب ض؟
 -5ويس اات رض الف اارة األول الت ااواات األ ااريص املتي ااةو ابلتيف ااااص ا للنوني ااو ،ما ا تس ااةيم
ال ااوع عةااى الاادوا املتنااامال لةمنيااات الرقميااو والسا اةتمةااو لةسياسااات ال امااو ويبحااا الفاارة
ال ااص ال باات الا ت انض الو اول إ منياات التيفاااص ا للنونياو الدولياو ،يماا يتنااول الفاارة
ال الا ال يوت التشغيةيو ال قاد تاؤار قاداص املؤسساات الياغر والياغريص واملتوسا و الراغباو
التيفااص عةى ا نننت وي لس الفرة الراب واأل ري األسةةو ا اداتيو املذملواص آنفاً
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أوالا -االجتاهات يف التجارة اإللكرتونية ودور املنصات الرقمية وأتثرياهتا
ألف -االجتاهات احلديثة يف التجارة اإللكرتونية
 -٦ما أن التيفااااص ا للنونيااو ةااو ابارص ماان ةااات ااقتيااات الرقمااال املتنااامال ،ا ي ازال يي ا
قياس ا ا وتشااري ت ااديرات األونلتااات إ أن مبي ااات التيفااااص ا للنونيااو ال امليااو بةغاات  ٢5,٣تريةيااون
تواا عاااخن  ،٢٠١5ماان بين ااا  ٢٢,٤تريةيااون تواا لةتيفااااص ا للنونيااو با الشارملات و٢,٩
تريةيون تواا لةتيفااص ا للنونيو من الشرملات إ املست ةل ( )١ويُست مل نيايب ا السانوي
جممااوة الناااتل اةةااال ا مجااايل ال اااملال أساس ااً اسااتنبات ت ااديرات عامليااو وماان مؤد ارات التوس ا
السري لةتيفااص ا للنونيو عدت املتساوق عةاى ا نننات ال اام ،الاذي رات مان أقال مان ٦٠٠
مةيون عاخن  ٢٠١٠إ حنو  ١,٢بةيون عاخن  )٢(٢٠١٦ويشري أاد الت اديرات احلدي او إ
أن ن اااو اا اوايل مةي ااون إ  ٣مطيا ا د ارملو تش ااتغل ابلتيف ااااص ا للنوني ااو ال ااام (ابس اات ناع
الي ا ) ،من ااا حنااو  ١,٣مةيااون الااواصت املتحاادص األمريليااو وملناادا( )٣وم اام الشارملات ال ا
تبي عةى ا نننت تبي أي اً ااج ا
 -٧وإ ا ملان م م التيفااص ا للنونيو يتم حمةياً ،إن األ رات والشرملات ال تشني أو تبيا
السة واخلدمات عةى ا نننت ع احلدوت تس م التيفااص الدوليو وتشري ت اديرات األونلتاات
إ أن التيفااااص ا للنونيااو ماان الش ارملو إ املساات ةب بةغاات  ١٨٩بةيااون تواا عاااخن ٢٠١5
()٤
وأن حنو  ٣٨٠مةيون مست ةب اقتنوا مشنص م عةى مواق دبليو ااج بةداهنم

 -٨ويلشف مؤدر عاخن  ٢٠١٧لةتيفااص ا للنونيو من الشارملو إ املسات ةب ،الاذي أ ادار
األونلتات ،عن الفيفوص اللبريص التيفااص ا للنونياو( )5نسابو املتساوق عةاى ا نننات سالان
م ام أقال البةادان ااواً تبةا  ٢املائاو أو أقالو و ال ديااد مان البةادان املت دماو با  ٦٠و٨٠
املائااو وأغة ا ااقتياااتات ال شاارص األو املؤداار بةاادان مت دمااو ساايفةت قبيَم ااً متشااا و نساابياً
وأظ اار املؤداار تفاااو ً ب ا ااقتياااتات الناميااو ال شاارص األو مؤداار أ ري يااا وأمريلااا الطتينيااو تون
()٦
متوسم املؤدر ال املال
 -٩ويشلل ا ت ااا م ام البةادان النامياو إ بيااحت وإايااعات التيفاااص ا للنونياو عائ ااً
أماااخن وىل ا سياسااات قائمااو عةااى األتلااو ا اااات ات اليااةو وتنفيااذ ا الش ارملات اخلا ااو
أي ااً حتتاااج إ إاياااعات التيفااااص ا للنونيااو ملااال توظااف اساات مااا ا عاان عةاام وتتصااذ قارااات
اسناتييفيو ومن دأن إنشاع "الفريل ال امل امل ين ب ياس التيفاااص ا للنونياو وااقتياات الرقماال"

__________

()١
()٢
()٣
()٤
()5
()٦
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األونلت ااات ٢٠١٧أ ،(UNCTAD, 2017a) ،ت ري اار اقتي ااات امل ةوم ااات ل اااخن  :٢٠١٧الرقمن ااو والتيف ااااص والتنمي ااو

(منشواات األمم املتحدص ،اقم املبي  ،E.17.II.D.8نيويواو وجنيف)
ان اار ( http://unctad.org/meetings/en/Presentation/tdb_ede2017p05_TFredriksson_en.pdfاتُّة ا عةي ا
 5دبات /اير )٢٠١٨
ان ر ( http://blog.pipecandy.com/e-commerce-companies-market-size/اتُّة عةي  5دبات /اير )٢٠١٨
األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
األونلت ا ااات ٢٠١٧ب[ UNCTAD B2C ،(UNCTAD, 2017b) ،التيف ا ااااص ا للنوني ا ااو إ املس ا اات ةب مؤد ا اار
التيفااااص ا للنونيااو ب ا املؤسسااات التيفاايااو واملساات ةل ل اااخن  ،٢٠١٧واقااات األونلتااات الفنيااو اااول تسااصري
تلنولوجيا امل ةومات وااتياات ألغراض التنميو ،الواقو اقم ( ٩منشواات األمم املتحدص جنيف)
يا اارت ت يا اايم اسا اات دات أقا اال البةا اادان اا ااواً لةتيفا ااااص ا للنونيا ااو ت ييما ااات األونلتا ااات rapid eTrade readiness
(ان اار ت ييم ااات ب ااو ن ) ،(UNCTAD/DTL/STICT/2017/1وملمب ااوتص )،(UNCTAD/DTL/STICT/2017/2
ونيبال ) ،(UNCTAD/DTL/STICT/2017/11وساموا )(UNCTAD/DTL/STICT/2017/10
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اقنح الدواص األو لفريال اخلا اع احللاومال الادويل امل اين ابلتيفاااص ا للنونياو وااقتياات
الذي ُ
الرقمال أن يو ر حمفطً مفيداً جراع املزيد من املناقشات بشأن مليفيو التيدي هلذا التحدي

ابء -التجارة اإللكرتونية يف املشهد العام للمنصات الرقمية
 -١٠تااؤتي أداالال ةتةفااو ماان املنيااات الرقميااو توااً حمااواصً املشا د املتغااري لةتيفااااص ا للنونيااو
وااقتيااات الرقمااال( )٧و ناااو أناواة ةتةفااو ماان املنيااات ،للنا ا يوجااد توا اال آااع عاااملال بشااأن
أ اال مليفيااو لتياانيف ا ةااى ساابيل امل ااال ،تس ا مصر منيااو منااتَل م ا  ،م اال اهلاااتف الاذملال ،انب اات
عن منيو ن اخن م د ،بو ف ا منيو متن ةو لت دمي منياات ات مساتو أعةاى ،م ال التوا ال
ااجتماعال املتن ل ع ا نننت أو التيفااص ا للنونيو
 -١١و ن ا اااو ب ا ااض االتب ا اااس بش ا ااأن امليا ا ا ةحات املس ا ااتصدمو ةتة ا ااف املني ا ااات الرقمي ا ااو
وتُساات مل املفااا يم التاليااو ،ما طً ،ب ا ا ملااان ب ااض عنااد احلااديا عاان اااا ج األعمااال الا تيساار ا
املني ااات الرقمي ااو :اقتي ااات املني ااات ،وااقتي ااات التش ااااملال ،وااقتي ااات الت اااوص ،وااقتي ااات اس ا
ال ة ا  ،واقتيااات األق اران ،وااقتيااات ال ََرىلااال ،والرأةاليااو ا ما رييااو ،وسااو لااب( )٨ةااى ساابيل
امل ال ،ملان ااقتيات التشااملال أو الت اوص يت من األ ل ت اسام األ اول أو الوقات ومان األم ةاو
عةااى لااب اادمات جتم ا الرملاااب ساايااص واااادص غااري الساااعيو لةاربق عةااى ا ننناات ،الا يت اساام
ي ا املستصدمون التلاليف ،والن م عةى ا نننت مل اي و املنارل ب أ حا ا أاناع ال ل
 -١٢وعةى الن يض من لب ،االو الشرملات ال تارتبم مل ارياً الياوخن اباقتياات التشاااملال ،م ال
آا يب ان يب ( )Airbnbأو تي اادي دوس ااين ( )Didi Chuxingأو أوب اار ( ،)Uberيت ااد ل تب اااتل امل ااال
عموماااو وغالبااً مااا يساافر لااب عاان إنشاااع ب ااض أداالال التوظيااف وعةيا  ،ااإن ميا ةق "ااقتيااات
التشااملال" قد يلون م اةطً اااات مل اذر وعنادما يساتصدخن ارت أو دارملو منياو لةحياول عةاى
ت اال ماان م اواات أو أ ااول عاتةااو ،ااإن م مااو اااو ج األعمااال ا ديااد ااال توسااي ن ااا األس اوا
لتشاامل ااذر املاواات أو األ ااول وتَا ْ اارض آا يب ان يب وأوباار أساسااً اادمات الن اال التيفااااي وا ياواع
()٩
عن تريل ن م لةحيفز عةى ا نننت ،األمر الذي ميلن من التيفااص ا للنونيو
 -١٣ويوىل ااق الش االل أس اافة املش ا ا د ا دي ااد الناد اائ م اان املني ااات الرقمي ااو و ااو م س اام إ
جممااوعت  :املنيااات املوج ااو حنااو ال اربق واملنيااات غااري املوج ااو حنااو ال اربق وماان املاارجق أن يلااون
ايفاام املنيااات ماان النااوة ال اااص امشااياً م اانااو حيفاام املنيااات ماان النااوة األول و ااذر مجةااو ماان
األم ة ااو عة ااى ةتة ااف الفة ااات وا ي اادعال ال اارض الش ااموليوو وينبغ ااال م اان ل اعتب اااار عما اطً ت ااوا
ا جنار تينمف أوبر عةاى أهناا جتاااص إللنونياو (تُ ةا دماو الن ال عةاى ا نننات) وال مال ال ََرىلاال
(ال ماال امل اادخن مارتبم ابمللااان) وابمل االّ ،لاان آا يب ان يب التيفااااص ا للنونيااو (يُ ةا ا ي اواع عةااى
ا ننناات) ،و ااال ّ اال ال ماال ال ََرىلااال وابلن اار إ أن ب ااض املنيااات مت اادتص األغ اراض ،إهنااا قااد
ت ر أماملن عدص الشلل التايل

__________

()٧
()٨

األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
ان ار economy lacks a shared definition

 ،R Botsman, 2013, The sharingمتااح عةاى الارابم التاايل:
;https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definitionو R Botsman,
 ،2015, Medium, The sharing economy: Dictionary of commonly used termsمتاااح عةااى الارابم التااايل:
https://medium.com/@rachelbotsman/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms-d1a696691d12

()٩
4

(اتُّة عةى ملط امليداين  ١٢دبات /اير )٢٠١٨
ملانون األول/تيسم  ،٢٠١٧ق ت حملمو ال دل التاب و لطحتات األواويب أبن أوبر درملو خلدمات الن ل
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التجارة اإللكرتونية يف املشهد العام للمنصات الرقمية
TM

HomeExchange.com

منيات التباتل

TM

منيات الت ة

Freecycle

Nolotiro.org

Couchsurfing
Goteo, Wikipedia

املنيات الرقميو
املنيات الرقميو غري املوج و حنو الربق

منيات اخلدمات ا انيو

املنيات الرقميو املوج و حنو الربق

منيات ااقتيات التشااملال
"احل ي يو" األ ر

Alipay, Paypal, M-Pesa,
bKash, Visa, Mastercard

منيات الد ا للنوص

Catarse, Costeame,
Getmefund, Kickstarter

منيات التمويل ا ماعال

Facebook, Twitter

وسائل التوا ل ااجتماعال

Caterpillar, Ikea, Zara, UBS
(electronic banking)

منيات التيفااص ا للنونيو لةشرملات ال ائمو

Amazon, Alibaba, eBay, Jumia,
Lazada, MercadoLibre, Souq, Etsy

السة

منيات التيفااص ا للنونيو

منيات التيفااص ا للنونيو
استصداخن منيات التيفااص ا للنونيو من ترف سلا

اخلدمات

التيفااص ا للنونيو

الن ل

Uber, Didi Chuxing, Grab, SafeMotos

السيااو

Airbnb, Booking.com, Hotels.ng

 ا قراض- اخلدمات املاليو

Afluenta, LendingClub, Prosper,
RateSetter, Zopa

الن ي

iTunes, iROKO, Netflix, Spotify

وسائم ا عطخن

Bloomberg, Devex, Google News, Reuters

ا د اا

Facebook, Google, Gumtree, OLX

البحا

DuckDuckGo, Google Search, Yahoo

ااست راىلات/امل ةومات

TenderBazar.com, TradeKey.com, iCow, Yelp,
TripAdvisor, Kudobuzz
Coursera, edX, Udacity, XuetangX

منيات الت ةم

Doctor.com, MDLIVE, 1DocWay

منيات اليحو
منيات ال مل الرقميو

Airbnb, Helpling,
TaskRabbit, Uber
Amazon Mechanical Turk,
Upwork

5

ال مل ال َ َرىلال
ال مل السحايب

App Store, Google Play

أسوا الت بي ات

Amazon Web Services, Salesforce, Tencent

اخلدمات السحابيو

 األونلتات:امليدا
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م امةو،
 -١٤وميلن أن تلون املنيات الرقميو ،اس الوملطع أو املستصدم املشاامل
منيات ب األقران أو منيات إللنونيو يما ب املست ةل أو أعمال جتاايو تتم ب مؤسساو
جتاايااو ومؤسسااو جتاايااو أ اار أو م ااامطت جتاايااو جتااري با مؤسسااو جتاايااو ومساات ةب أو م ااامطت
ت ااتم ب ا مؤسس ااو جتااي ااو والوم ااو و ن اااو ا ااا ج مني ااات عدي اادص أ اار تتب ا م ااايري ةتةف ااو
سرنيتشاب ( ،)٢٠١٧( )Srnicekعةاى سابيل امل اال ،ميياز با منياات ا دا اا (ما طً يساابوو
أو غوغاال) ،واملنيااات السااحابيو (م اال اادمات أمااارون الشاابليو) ،واملنيااات اليااناعيو (م اال
جنرال إللنيب وسيمنس) ،ومنيات املنتيفاات (م ال اولاس اوياس ،وريبلااا) ،واملنياات اانسايابيو
(م ال آا يب ان يب أو أوبار)( )١٠و امل ابالّ ،ياز مؤسساو جاال يب مواغاان ()٢٠١٦( )JP Morgan
ب منيات ال مل واأس املال( ،)١١وإيفانس آند غياوير ( )١٢()٢٠١٦( )Evans and Gawerبا
منيات امل اامطت ،واابتلااا ،والتلامال ،وااسات ماا وتتوقاف ائادص اذر التيانيفات عةاى الغارض
الذي تستصدخن ألجة
 -١5وخبفااض تلاااليف امل ااامطت والبحااا ،وملااذلب اااتلاملاااتّ ،لاان املنيااات الرقميااو ماان
ي رىلااون األ ااول أو اخلاادمات ماان ااتيااال بس ا ولو أمل ا ماان يرغبااون اساات طمل ا وأوج اد لااب
ر ااً ألناواة جدياادص ماان التيفااااص ( منتيفااات و اادمات وم اااخن متداولااو اقميااً) ،وملااذلب ابلنسابو إ
التيفااااص الت ةيديااو امل ااوتص ال ا تسااتصدخن التيفااااص ا للنونيااو ومنيااات أ اار عةااى ا ننناات لةتو ياال
ب ا املش انين والبااائ ب ري ااو أ اال والت ريااف أمل اار ابملنتيفااات وال ديااد من ااا يااو ر احليااول عةااى
اادمات جماني ااو أو م اب اال ع اان تري اال ا ننن اات لةا اربم با ا املس ااتصدم واملشا انين والب ااائ  ،م اال
اخلاادمات املت ة ااو ابلةوجس ااتيات ،وال اد وعات ،وتااسااو األس اوا  ،واامت ااال لة واعااد التيفااي ااو،
والبياحت ،وااست طمات عن السو  ،وا عطحت ،واملسنتات ،وتسويو املنارعات
 -١٦وتس اامق املني ااات ابس اات مال األ ااول املاتي ااو أو الوق اات اس اات مااً يتس اام ابملزي ااد م اان
اللفاااعص وملااا ملااان يَا ْغة ا أن ياُْنفااذ إلي ااا عاان ترياال ت بي ااات ن الااو ،إهن اا جتم ا وتااورة ال اارض
بس ابل م تلاان نلنااو ماان قباال (أساارة وأا ااس وأيساار تنسااي اً) ،مااا ل اب املناااتل
وال ةا ُ
ا غرا يو وق اعات اخلدمات ال ملانت الل ا و املنصف و ي ا ّ ل ااجزاً
 -١٧واسا ااتصداخن املنيا ااات ا للنونيا ااو آ ا ااذ اارتصت ،ا ااو ال اعااات ال ا تواج ا
منا سااو عامليااو دااديدص ويشااااو ي ااا ال ديااد ماان املش انين والبااائ وامااا ساااعد عةااى ظ وا ااا
اجتا ااات ااقتيااات اللةااال ااقتيااات ال اااملال منااذ السااب ينات ويشاامل لااب الت شااف املااايل،
والت اارب ال اريخ ،و فااض التلاااليف ،والتوايااد اخلااااجال ،إىلااا و إ السياسااو الن ديااو املتسااا ةو
ال ا تتمي از أبس ا اا ائاادص آ ااذص اا فاااض الااواصت املتحاادص منااذ التس ا ينات ،وا ساايما
التيسري اللمال منذ األرمو املاليو ال امليو عاخن  ٢٠٠٨ونتييفو لذلب ،استُ مرت مباال ىلاصمو
ح ااً عاان أمل ا عائاادات اأس املااال الس ا مال د ارملات تلنولوجيااا ت تمااد الغال ا عةااى
()١٣
منيات اقميو من أنواة دىت

__________

()١٠
()١١
()١٢
()١٣
6

N Srnicek, 2017, Platform Capitalism (Polity Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain
)and Northern Ireland
JP Morgan Chase and Company, 2016, Paychecks, Paydays and the Online Platform Economy:
Big Data on Income Volatility
P Evans and A Gawer, 2016, The rise of the platform enterprise: A global survey, The Emerging
Platform Economy Series No. 1, The Centre for Global Enterprise
Srnicek, 2017
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 -١٨ومان با اخلياائس الرئيساو لةمنياات الرقمياو تاو ري البنياو التحتياو لةتوسام با ةتةاف
ةااات املساات مة و وااعتمااات عةااى السا الشاابليو ألن عاادتاً أملا ماان املسااتصدم ية ابملزيااد
من املستصدم  ،األمر الذي يولاد اجتا اات ااتلااياوو واساتصداخن الادعم غاري املبادار( )١٤وّيال
املنيات أي اً إ ااست انو أبعمال و دمات ااجيو أىلاف إ لاب أن أ احاب املنياات
حيدتون قواعاد ت اوير املنتيفاات واخلادمات ،اطً عان التفاعال با األساوا  ،أي داروت النفاا
واألسا اا( )١5وتنبا أ ام قيماو لةمنياات الرقمياو مان البيااحت املستصةياو مان املساتصدم الا
ميلن رصتص حتةية ا واست ماهلا وبي اا إ أتاراف سل او اد أ ابحت البيااحت ماواتاً قيمااً قاابطً
ااقتيات الرقمال
لطستصط

جيم -دور املنصات اإللكرتونية يف البلدان النامية يف التجارة اإللكرتونية احملليزة والعزابرة
للحدود
 -١٩نااو سابل داىت ّلاان املؤسساات الياغر واليااغريص واملتوسا و مان إمااات ماوتئ قادخن هلااا
بةااداهنا أو األساوا األجنبيااو
عةااى ا ننناات لتسااويل منتيفا ااا و اادما ا لةمشانين اةتمةا
وأت استحداث املنيات الرقميو إ إرالو ب اض ال باات الت ةيدياو ،م ال احلاجاو إ املاواات الدا ةياو،
()١٦
وم دات تلنولوجيا امل ةومات ،واخل ص حت يل احل وا عةى الشبلو واحلفاظ عةي
 -٢٠وأاااد اخلي ااااات ااو اس ااتصداخن األس اوا ا للنوني ااو م اان ت اارف سل ااا ب ا ا ي اادخن
جمموعااو متلامةااو ماان اخلاادمات  -جت يااز املااد وعات ،و دمااو ال ازابئن ،والشااحن ،وجت يااز السااة
ال ائدص ،والتسةيم  -يما ي مل ب ا ال ر أساساً بو ف منتد إللنونياً يةت ال ي املشنون
والبائ ونو وامل امطت ا تتم إللنونياً وقد يلون النمليز الرئيسال هلذر األساوا عةاى امل اامطت
التيفاايو ال جتري ب درملو ودارملو أو با مؤسساو جتااياو ومسات ةب أو يماا با املسات ةل
وغالبا ااً م ااا تتصي ااس أنا اواة م ين ااو م اان املنتيف ااات ،م اال الس ااة املاتي ااو أو املنتيف ااات الرقمي ااو
أو اخلدمات ال ائمو عةى تلنولوجيا امل ةومات وااتياات وي د النمليز ا غارا هلاذر األساوا
م م ااً أي ااً وميل اان ااتق األس اوا ا للنوني ااو الدولي ااو لةب ااائ ال اادولي أو املش انين ال اادولي
أو ملةي ما م وغالبااً ماا يتناا س م ادمو ادمات املنياات اةةياو والدولياو مبادارص البةادان
ال تتوس ي ا أسوا التيفااص ا للنونيو
 -٢١ومثااو ياااا آ اار ااو إنشاااع موق ا لةتيفااااص ا للنونيااو قااائم بذات ا وميلاان حت ياال لااب،
عةى سبيل امل ال ،إبىلا و وظيفو التيفااص ا للنونيو عةى املوق الشبلال ال ائم ملؤسسو األعماال
أو األ ااذ ح اال برجمي ااات دمي ااو لةتيف ااااص ا للنوني ااو ب ُ اادص تت اامن م ااا يةا ازخن لتش ااغيل التيف ااااص
ا للنوني ااو أو إنش اااع موقا ا ةي ااس لةتيف ااااص ا للنوني ااو وختتة ااف ااذر اخلي ااااات م اان اي ااا
()١٧
اااتياجات من املواات ،واملرونو ،واحلاجو إ امل ااات وال داات الدا ةيو
__________

( )١٤الادعم غاري املبادار نااسااو ضفاض ارة مان ااروة دارملو م ت اا ا سا ر سااة و أو دماو ،وي اوض اذا اا فاااض
بزصتص األس اا رة آ ر
(Srnicek, 2017 )١5
( )١٦األونلتات ،٢٠١5 ،ت رير اقتيات امل ةومات ل اخن  :٢٠١5إتاط إملااحت التيفاااص ا للنونياو لةبةادان النامياو
(منشواات األمم املتحدص ،اقم املبي  ،E.15.II.D.1نيويواو وجنيف)
( )١٧ان ر األونلتات٢٠١5 ،
GE.18-02310
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 -٢٢واستو عدت قةيل من األسوا ا للنونيو الرئيسو عةى أجازاع ملباريص مان الساو اللةياو
مسااتفيداً ماان و ااواات احليفاام والسا الشاابليو وماان منيااات التيفااااص ا للنونيااو الرائاادص جمموعااو
عةال اباب ،وأمارون ،وإيباي ( ،)eBayوااملوتن ( )Rakutenبيد أن ذر املنيات ،ال ديد من
البة اادان النامي ااو ،تلمة ااا مني ااات وتني ااو أو إقةيمي ااو وم اان د ااأن اس ااتحداث ااناعو التيف ااااص
ا للنونيو حمةياً أن تس ل أموا امل يم بف ال أوقاات الشاحن ال ياريص ،و ياااات الاد املرناو،
واملنتيفات املناسبو ،وواج و ااستصداخن ابلةغاو اةةياو ومان املازاص اةتمةاو األ ار عةاى ااقتياات
احل ي ااال اةةااال املزيااد ماان الااروابم ما اليااناعات اةةيااو واملااواتين اةةيا  ،وت ةياال ااعتمااات عةااى
الوااتات ،ورصتص اانفتاح لدعم الياتاات ويتزايد عادت منياات التيفاااص ا للنونياو البةادان
الناميو ،مساعدص من اأس املال األجنخ غالباً واست اعت املنيات ات املنحى اةةاال أن تنماو
السو اةةيو (ا تاا )١
أاياحو وي ز لب جزئياً إ عدخن وجوت منا س عاملي
ا تاا ١
جمموعة خمتارة م منصات التجارة اإللكرتونية يف البلدان النامية
أ اابحت جمموعا ااو عة ااال اباب ،و ا ااال د ا ارملو ا ااينيو ان ة اات عا اااخن  ،١٩٩٩إاا ااد
دارملات جتااااص التيفزئااو ا للنونيااو الرائاادص ال ااام با ىلااا و إ تو ري ااا منيااات دااىت لةتيفااااص
اوت
وسا ل اا مو الشارملو جزئيااً ال ي ُ
ا للنونيو ،وىل ت دمات أ ر لتيسري التيفااص ا للنونياو َ
احللوميااو عةااى ااساات ماا األجنااخ التيفااااص ا للنونيااو ،ال ا م تر ا إا مااؤ راً ،واحلاجااو إ
واج و مستصدخن مناسبو ابلةغو اليينيو وإ منتيفات مطئمو لة ة اةةال
وأُسسات " ةيبلاااات" ( ،)Flipkartو ااال داارملو نديااو لتيفاااص التيفزئااو با املؤسسااو التيفاايااو
واملساات ةب ،عا ا ا اااخن  ٢٠٠٧وتتفا ا اار أبن لدي ا ااا  ١٠٠مةيااون مستصا ا اادخن ،و ٨٠مةيا ا ا ا ااون منااتَل،
و ١٠٠ ٠٠٠ابئا  ،وأبهنااا تشااحن  ٨مطيا ب اااعو دا رصً ماان ااطل  ٢١مسااتوتعاً و ااال تواج ا
منا سو متزايدص من أمارون ال أتة ت عمةيات اهلند عاخن ٢٠١٣
و موعااو جوميااا ( )Jumiaالا ريسساات عاااخن  ٢٠١٢وجااوت مجيا أحناااع أ ري يااا وتشااري
إ أن نيف مةيون درملو أ ري يو حمةيو ّاااس أعماااً جتااياو عةاى بوااب اا يوميااً ،عةمااً أبن دارملات عادص
تساات مر ي ااا وتااو ر البيا ابلتيفزئااو  ٧بةاادان أ ري يااو ،وسااوق ا متااااو  ١٤بةااداً و"جوميااا اااوس"
( ،)Jumia Houseو ااال دمااو داابي و آا يب ان يب ،متااااو  ٢١بةااداً وت اادخن جوميااا أي ااً اادمات
لوجستيو حنو  ١٢بةداً ،من بين ا التسديد عند ااستطخن والتصزين واحلةول الةوجستيو
وأسساات اراتا ( ،)Lazadaوم ر ااا ساانغا واص ،عاااخن  ،٢٠١٢ابعتباا ااا سااوقاً ودارملو
جتااااص جتزئااو إللنونيااو وحةااول ازيران/يوني ا  ،٢٠١٧ملاناات ت ماال سااتو بةاادان ونااوب داار
آسيا وحتتل املرتبو األو من ايا عادت رصاات موقا التيفاااص ا للنونياو ناس مان البةادان
الساات ال ا ت ماال ي ااا واسااتفاتت ماان ت وهلااا املبلاار سااو ااب ااو أماام جنااوب داار آساايا،
مت دموً عةى درملات عامليو لةتيفااص ا للنونيو ،وُمليفات بوااب اا ما داىت لغاات املن او واغباات
املست ةل وأ بحت جمموعو عةال اباب ماللو أغةبيو أس م اراتا عاخن ٢٠١٦
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وت ااد مريمل اااتولي ي ( ،)MercadoLibreال ا ريسس اات ع اااخن  ،١٩٩٩س ااوقاً لةتيف ااااص
ا للنونيااو ي ا م ر ااا األاجنت ا وت ماال  ١٨بةااداً أمريلااا الطتينيااو و الف انص املمتاادص
مان  ٢٠٠١إ  ،٢٠١٦ملانات إيبااي ( )eBayاملساا م ااساناتييفال ي اا وت ادخن مريملااتولي ي
جمموعااو ماان اخلاادمات ،ماان بين ااا الةوجسااتيات واملااد وعات ،لاادعم التيفااااص ا للنونيااو وابلن اار
إ أن م اام بةاادان املن ااو حت او اب ساابانيو ،ملااان ماان السا ل نساابياً إنشااع منيااات مشانملو
وم لب ،ةلل بةد موق دبلال ،تون أي تفاعل م املواق الشبليو البةدان األ ر
أما "سو " ( )Souqشارملو إقةيمياو لتيفاااص التيفزئاو عةاى ا نننات يوجاد م ر اا ا ماااات
ال ربي ا ااو املتح ا اادص ،وت م ا اال مي ا اار وتول اخلة ا اايل ومن ا ااذ ان طق ا ااا ع ا اااخن  ،٢٠٠5ا ا اات حي ا ااا
است ااا ت أمل اار ماان مةيااون منااتَل ووظفاات أمل اار ماان  ٢ ٠٠٠دااصس عاااخن  ٢٠١5وميلاان عاازو
جناا ااا إ وىلا ا األم ااوا س ااياقا ا اةةي ااو ،وانت اهل ااا م اان موقا ا لةما ازات إ موقا ا ت اارف سل ااا
عاخن  ٢٠١١وإ موق لوجستيات ملامل مجي أحناع املن و وادن ا أمارون عاخن ٢٠١٧
امليدا:

األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a

أس املاال
 -٢٣ويزتات اخلم الفا ل ب املنيات اةةياو واألجنبياو غموىلااً وغالبااً ماا يادعم ا ُ
األجنخ منيات التيفااص ا للنونيو اةةيو ومىت بةغت املنيات اةةيو ايفماً م يناً ،است د ت
األتراف الفاعةو ال امليو داراع ا ملماا االاو دارمل َ "اراتا" و"ساو " (ا تااا  )١أىلاف إ
لااب أن املنيااات اةةيااو ،بسااب وجااوت آسا داابليو ،قااد تلااون مرحااو قباال أن يياابق ايفم اا
ملباارياً ماان ايااا عاادت املساات مة فااال احلالااو الا ا يشااني ي ااا سااو  ٢إ  ٣املائااو ماان
املست ةل عةى ا نننت ،قاد ا يلاون جمادصً لاب ض الشارملات اوض غمااا املنياات الرقمياو
وقااد يت ا عةي ااا اانت اااا اااىت ي اار ب ااض النمااو األس اوا وماان حايااو أ اار  ،إ ا ملاناات
ناو توق ات او سري األسوا  ،اما ملان مفيداً قبول احيو منصف و أو سةبيو لب ض الوقت
ين ميزص الرصتص
 -٢٤وقد تلون املشااملو املنياات ا للنونياو أمل ار ائادص لةشارملات الياغريص الا تتناا س
ق اعااات سااوقيو حماادتص ،م اال التيفااااص أس اوا الساايااو املتصييااو و املنتيفااات الغذائيااو
ات ال يمو امل ا و (م ل السة األ طقيو) وم أن ذر ال اعات واألسوا قد تبدو غريص،
ااإن ااذر األن اواة ماان املنيااات ا للنونيااو قااد تساااعد املنتيف ا عةااى اساات اب عاادت أمل ا ماان
()١٨
الزابئن وبةوغ ايفم ملاف ،وتوليد الد ل
 -٢5و ب ااض البةاادان الناميااو ،يفسااق عاادخن وجااوت م اادمال اادمات منيااات عامليااو ا ااال
أماااخن األت اراف الفاعةااو اةةيااو ملاالع الف اراغ فااال أ ري يااا جنااوب اليااحراعُ ،وىل ا ت اةااول جتااااص
إللنونيو ةتةفو لتيسري التيفااص ع اهلواتف ا زص و ناو آاف املنشآت الياعدص الا تشاتغل
ابلتيفاااص ا للنونيااو مجيا أحناااع ال اااص ،للاان عادتاً قةاايطً من اا اام بةا ايفمااً ملبارياً وظ اار
أي ااً ال ديااد مان باواابت الاد ا دياادص جمااال التيفاااص ا للنونيااو وتسات دف مواقا جدياادص
__________

( )١٨األونلتات ٢٠١٧أ ()UNCTAD, 2017a
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لةتيفااص ا للنونيو اقتيااتات حمياو داىت منصف او الاد ل الساو اةةياو ،األمار الاذي ميلان
()١٩
املست ةل من است راض السة أو اخلدمات وتةب ا عةى ا نننت

دال -أتثريات املنصات الرقمية
 -٢٦اسااتصداخن املنيااات الرقميااو آسا اقتياااتيو واجتماعيااو وسياساايو واىل ا و السياسااات
يواج ااون حتاادصت ا اااات السياساااتيو ات اليااةو ،م اال املنا سااو و اي او املساات ةب و ايااو
البياحت و ارض ال ارائ وعطقاات ال مال وقاد حتتااج ب اض السياساات واألن ماو إ التلياف
م السيا الرقمال ا ديد وما أنا قاد يبادو أن م ام األنشا و الا تاد ل ااقتياات ال اائم
عةااى املنيااات ا خت ا ألي م ياااا قااانوص مااا تاماات ااذر األنش ا و اقتياااتيو ،ااد ي اار أن ا
ا تاعال لفياة ا عان غري اا مان األنشا و ااقتيااتيو الت ةيدياو الا خت ا لةسياساات واألن ماو
ال ائمااو وعةي ا  ،ينبغااال تن يم ااا حيااا تنساايفم م ا بيةااو جتاايااو عاتلااو ا تتحيااز ألي تري ااو
التيفااااص أو ىلااد ا وتااو ر اي ااو ملا ةااو حل ااو مجي ا األت اراف امل نيااو ماان مساات ةل وعم اال
وتا ال ىلرائ
 -٢٧ديناميااات "الفائااز يسااتأار باالل دااالع" ا ااو ج لطقتي اااتات ال ائم ااو عة ااى املني ااات اي ااا
وماان حتلاام املنيااو ،حتل ام أي ااً قناااص
يس ااتفيد الااروات وواىل ا و امل ااايري ماان السا الشاابليو َ
التوريا و وماان داأن لااب أن ي اال اااا املنياو (والبياااحت) امل ايمن قااوص ساوقيو ملبااريص لاال
الشارملات األابا األو ال ااام ماان ايااا الرةةااو الساوقيو حتشااد اليااو املنيااات الرقميااو :آباال،
وألفابيت (( )Alphabetغوغل) ،ومايلروسو ت ،وأمارون توت ملوخن ()Amazon.com
 -٢٨و يمااا يت ةاال ب اااص املنا سااو و ايااو املساات ةب ،تن ااوي املنيااات الرقميااو عةااى إملانيااو
حتويل األسوا وتي يد املنا سو ،م رصتص ا ا يو املست ةب والر ا يو ال امو غري أن املؤسساات
الت ةيديو قد ت ت ا منا سو غري مشروعو ألن املنيات ا ّت ل عاتص لنفس املت ةبات التن يمياو
واوجاات يةااات املنا سااو مجيا أحناااع ال ااام مللا حااو التن اايم املفاارت اقتيااات املنيااات ،األماار
الذي قد ي ةل وائدر اةتمةو
 -٢٩وقااد تطئاام بيةااو املنيااات الرقميااو املمااسااات اةتمةااو املان ااو لةمنا سااو ونتييفااو ل ا سا
الشاابليو ،قااد تلتس ا املنيااات قااوص سااوقيو وتسااالع اسااتصداخن مرملز ااا امل اايمن ،م ا طً عاان ترياال
اارض ترتيبااات اي اريو عةااى م اادمي ا أو اارض س ا ر جااائر عةااى املنا س ا غااري أن ا ق اااص
()٢٠
منا سو ةتةفو مشةت منيات ،م ت ت ذر األ ريص م يمنو عةى السو امل نيو
__________

( )١٩م ا ا ا اان األم ة ا ا ا ااو عة ا ا ا ااى ل ا ا ا ااب ملةي ا ا ا ااب يب تي ( )ClickBDوابغ ا ا ا اادوخن (( )Bagdoomب ا ا ا اانغطتي )و و،Shop.bt
و gnhcorner.comومةت ا ا ااى ب ا ا ااو ن (( )Bhutan Hangoutب ا ا ااو ن)و و ْغ ا ا اراب (( )Grabملمب ا ا ااوتص)و ول ا ا ااروابراا
( ،)Hamrobazarوتااار نيبا ااال ( ،)Daraz Nepalونيببا اااي ) ،(NepBayوساسا ااتو تيا اال ( ،)Sasto Dealومونش ا اا
(( )Munchaنيبااال)و ومياانو أ ري يااا إملس ا س ( )Metro Africa Expressوأسااوقو (( )Asuquنييفااريص)و وساايف
موتوس (( )SafeMotosاواندا)و وملابروملا (( )Kaprukaسري انلا)
( )٢٠اهلن ااد :م ااريو ترا اال سوليود اانز برايف اات ليميت ااد ( )Meru Travel Solutions Private Limitedىل ااد أوب اار إن اادص
سيستمز برايفت ليميتاد ( ،)٢٠١5( )Uber India Systems Private Limitedجناوب أ ري ياا :أوبار ىلاد ميتاريت
ملسيز ()٢٠١5( )Metered Taxis
10

GE.18-02310

TD/B/EDE/2/2

 -٣٠واستفات املست ةلون استفاتص مجو من انتشااا املنياات الرقمياو بف ال ال اروض ا ديادص
األوج ا ا و الوقا اات نفس ا ا  ،ين ا ااوي اا ت ا اااا إ
واألنس ا ا واألس ا ا اا األ فا ااض وامل ةوما ااات َ
امل ااامطت املباداارص عةااى ةاااتر أمل ا عةااى املساات ةل ماان ج ااو ا ياااح والشاافا يو ،و ايااو
املساات ةب ،وال ااانون الواجا الت بياال ،ومسااؤوليو املنيااات ،وم اادمال اخلاادمات الن اراع وينبغااال
لةدول األع اع ،ملما جااع مباات األمام املتحادص التوجي ياو حلماياو املسات ةب ،أن تاو ر اياو
جمااال التيفااااص ا للنونيااو "ا ت اال عاان احلمايااو املتااااو األداالال األ اار ماان التيفااااص"،
()٢١
األمر الذي ين بل أي اً عةى املنيات الرقميو
 -٣١وي تمااد ااقتيااات الرقمااال أمل اار ااأمل ر عةااى توليااد البياااحت وختزين ااا وم ا ت ااا ون ة ااا،
تا ل احلدوت الوتنيو و ااج اا عةاى ااد ساواع ويتصاذ النفاا إ البيااحت وحتةية اا دايةاً شايةاً
ألياو اساناتييفيو ل اداص الشارملات عةاى املنا ساو و يماا يت ةال ابسات مال املنياات الرقمياو ،توجااد
د ا اواغل بشا ااأن مليفيا ااو تسا ااصري تا ااد ل البيا اااحت الوقا اات الا ااذي تُب ا ادمت ي ا ا الش ا اواغل املرتب ا ااو
()٢٢
ابخليو يو واألمن
 -٣٢وينبغااال لواىلا ال السياسااات أن يوارناوا با ااجااو الشارملات إ مجا البياااحت وحتةية ااا
اللفاااعص ،ماان ج ااو ،وداواغل أ ااحاب ميااةحو آ ارين
ماان أجاال اابتلاااا وحت ياال ملاسا
خبيو أمن امل ةومات و يو يت ا وارملت ا ومةليت ا ،من ج و أ ر ن اخن ايو البياحت
احلايل جمزأ حتلم م ااابت تن يميو عامليو وإقةيميو ووتنيو متنوعو رت عةى لب أن بةاداحً حمياو
مل ااريص ا تا ازال تفت اار ملةيا ااً إ تشا اري ات ااذا املي اادان وع ااوض أن ري ااذ املن م ااات ال املي ااو
وا قةيميااو مباااتاات مت اادتص ،ماان األ اال أن ترملااز عةااى مباااتاص ب
موااادص أو عةااى عاادت أقاال ماان
()٢٣
املباتاات يتسم ابلتوا ل عةى الي يد الدويل
 -٣٣ويواج ا ا واىل ا ا و السياسا ااات البةا اادان الناميا ااو واملت دما ااو عةا ااى الس ا اواع حتا اادي ا اارض
ااقتي ااات الرقم ااال ااعتم ااات عة ااى املني ااات الرقمي ااو ق ااد ي ا ف مف اوخن ال ا اريبو
ال ارائ
الدوليو الذي ياُ ُف برت م البات اا تيا ال ريخ بشاأن أاابح الشارملات املت ادتص ا نسايات بنااع
عةى احل وا املاتي وي ري مسائل من قبيل ا نفا  ،وأين تُفرض ال ارائ عةاى دارملات التيفاااص
ا للنونياو غااري امل يماو ،ومليااف ت ايمم امل ااامطت تا اال الشارملات ،ومليااف تيانمف السااة الرقميااو،
ومليف حيدمت تا و ال رائ  ،وأين ُجتم ال رائ عةى ااست طو وملياف وإ ا ملاان مان املارجق
أن تلون الشواغل املتيةو ابلسا ال ريبيو الناجتاو عان التيفاااص ا للنونياو أمل ار اادص البةادان
ال تستوع التيفااص ا للنونياو بداجاو عالياو ،اإن إماات السابل اللفيةاو بتبدياد الشاواغل ات
اليةو يلتسال أليو مي البةدان
 -٣٤وي اااف إ لااب أن ااقتيااات الرقمااال قاااتا عةااى التمل ا ماان املزيااد ماان التص اايم
ال ريخ وميلن أن يؤتي أي اً إ آتملل الوعاع ال ريخ ،األمر الذي حياد مان تاوا ر املاواات اةةياو
__________

( )٢١األونلتات٢٠١٦ ،أ ( ،)UNCTAD, 2016aمبات األمم املتحدص التوجي ياو حلماياو املسات ةب (منشاواات األمام
املتحدص ،نيويواو وجنيف)
( )٢٢ان ار أي ااً PJ Singh, 2017, Developing countries in the emerging global digital order: A critical
geopolitical challenge to which the global South must respond

( )٢٣األونلتا ااات٢٠١٦ ،ب ،أن م ا ااو اي ا ااو البي ا اااحت والت ا ااد ات الدولي ا ااو لةبي ا اااحت :السا عة ا ااى التيف ا ااااص والتنمي ا ااو
(منشواات األمم املتحدص ،نيويواو وجنيف)
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لةتنميو( )٢٤و ااحتات األواويب ،خت
()٢5
نيف اا ج األعمال الت ةيديو

اا ج األعمال اةةيو املرقمنو مل دل ىلريبو ةيو أقل من

 -٣5وع اان ال مال ااو وظ ااروف ال م اال ،اق اانن ت ااوا ااقتي ااات الرقم ااال بتن ااامال جت ااااص امل اااخن بواس ا و
منيات ال مل عةى ا نننت ،م ل أمارون ميلانلل تواو آند آباوواو ( Amazon Mechanical Turk
 )and Upworkويت اايق ل ااب ر ااً جدي اادص م ااداص لة ااد ل لفائ اادص س االان البة اادان النامي ااو املتي ااة
ابلشاابلو والااذين لاادي م امل ااااات املناساابو وّلاان ااذر املنيااات ميااممال مواق ا ا ننناات وامل جم ا
واملنمج ا واملسااوق واةاسااب و ةااات أ اار ماان امل ني ا ماان بي ا اادما م إ ال ازابئن اخلااااج
وير ت حنو  ٤٠مةيون مستصدخن سنوصً ذر املنيات ح اً عن وظاائف أو موا ا و الوقات نفسا ،
قااد ي ا ف جتاازؤ عمةيااو ا نتاااج والفااائض عاارض الباااا عاان ال ماال عةااى تةااب املنيااات قاادا م
التفاوىلاايو ،وي اازر ماان ل ااجتا ااات حنااو الساابا إ اهلاويااو ماان ايااا الت اويض وغاارير ماان دااروت
ال ماال وماان امل اام أن ّلاان السياسااات واألن مااو ق اااة ااقتيااات ااذا ال ااذ التوس ا ماان تااو ري
ر عمل جيدص وائ و( )٢٦ويةزخن إجراع مزيد من البحوث لت ييم تلاليف جتاااص امل ااخن عةاى ا نننات
ومزاص ا للل من ال مال والشرملات ،ووىل استيفاابت تن يميو وسياسات مناسبو
 -٣٦وت اوائم املنيااات الرقميااو امل اااخن ع ا ملاماال تيااف امل ااااات ،ماان عااد الن ارات إ ملتابااو
امل اااات أو النميااز وحتااول ااذر املنيااات أساوا ال ماال ماان ااطل تف اايل ب ااض أناواة ال ااوت
(ال مل املست ل وال مل الت اقدي عةى ال مل املنت م) وّلن من ت اول منا سا جادت ونتييفاو
لاذلب ،قااد مااد ال ماال الااذين يتمت ااون مساتو ا يا ماان احلماياو ااجتماعيااو أنفسا م يتنا سااون
م عمال السو اةةيو أو اخلااج يتمت اون مساتو وىلاي مان احلماياو ااجتماعياو وياؤار
لب عةى ال ري و ال تن مم ا ااستح اقات والرعايو اليحيو وامل ادات الت اعديو وعةى تو ري
التداي والت ةيم
 -٣٧وإمج ااااً ،ينبغ ااال أن اادف السياس ااات واألن م ااو ااقتي اااتيو إ رصتص وائ ااد املني ااات
الرقميو إ أقيى ااد وت ةيال تلاليف اا إ أتد ااد وتاؤتي املنياات الرقمياو إ ملاسا
اللفاااعص مسااتمدص ماان تلاااليف م ااامطت أتد وتفاااو ت امل ةومااات تاادعم ا ن اام التياانيف،
وأسا اا ماوات اساات طمليو أقاال ،و اار أمل اار لةنفااا إ األساوا  ،ومزيااد ماان املنا سااو ،واسااتصداخن
أ اال لةماواات ال ةيةااو ااسااتصداخن ،ومرونااو لااد م اادمال اخلاادمات ،ومنااا يساتفيد من ااا ملوملبنااا
ماان ااطل رصتص ملفاااعص اسااتصداخن امل اواات (إن قُةاال اهلاادا) غااري أن ناااو ة ااوف ماان أن تااؤتي
ال ا ااوص السا ااوقيو لا ااب ض املنيا ااات إ إسا اااعص اسا ااتصداخن أوىلا اااة اهليمنا ااو ،و ايا ااو البيا اااحت ،وق ا اااص
اخليو اايو ،والتآملا اال ال ا اريخ ،والسا السا ااةبيو عةا ااى الوظا ااائف وقا ااد يزيا ااد ا فا اااض تلا اااليف
ااساات طو ماان ايفاام اسااتصداخن املاواات وانب اااست اللربااون أىلااف إ لااب أن اا املاازاص قااد
يورة توري اً غري متلا ئ ،األمر الذي قد يستوج سياسات عاتص التوري
 -٣٨وملااا ملاناات ااذر امل اذملرص ترملااز عةااى التيفااااص ا للنونيااو ،ااإن الفااروة التاليااو تستلشااف
ال اص املت ة و ذا النوة من التيفااص

__________

()٢٤
( )٢5املفوىلايو األواوبياو ،٢٠١٧ ،إ ااتص مان املفوىلايو إ ال ملاان األواويب وجمةاس أواواب:
 ٢١ ،system in the European Union for the digital single marketأيةول/سبتم
( )٢٦األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
Srnicek, 2017
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اثني ا -احلواجز اليت حتول دون وصول البلدان النامية إىل املنصات الدولية
 -٣٩تاازتات أليااو املنيااات ا للنونيااو ال امليااو ابلنساابو ملشااااملو املؤسسااات اليااغر واليااغريص
واملتوس و ب اض سطسال ال يماو( )٢٧وقاد تلاون املبي اات املبادارص مان أناواة م يناو مان الساة
األس اوا الدولي ااو ،م اال املنتيفااات الوس ااي و ،واهل ااداص ،وامل اوات الغذائيااو ابلتيفزئ ااو ،أمل اار قابةي ااو
لإلجنار أاياحً ،ا سيما عندما تلون نواتل متمايزص أو ات قيمو م ا و
 -٤٠وا ا ا دخن تيا اادير ال ديا ااد ما اان د ا ارملات البة اادان الناميا ااو عا اان تريا اال منيا ااات التيفا ااااص
ا للنونيو بي وابت ت ييم نوعيو الشرملات وعمةيات ا نتاج واملنتيفات أو حةاول الاد ىلا يفو
التلام اال أو غ ااري املرن ااو وميل اان ألجي ااال ااذر املني ااات األا اادث ع ااداً أن جتت ااار جزئيا ااً ا اذر
ال بات وتشمل ت ديرات أمل ر ت وااً ،و يااات وىلماحت ت أمل ر قابةيو لإلجنار وميلن ا أن
تو ر ايو أقو للل من املشنين والبائ  ،األمر الذي يساعد عةى التغة عةى ان داخن ال و
 -٤١وأ اابق عاادت متزايااد ماان املؤسسااات اليااغريص يسااتصدخن منيااات التيفااااص ا للنونيااو الدوليااو
لتسااويل ال ديااد ماان املنتيفااات املتنوعااو وبي ااا لااب أن ا أ اابق ماان األس ا ل عةااى الش ارملات
ااقتياتات الناميو املنصف و الد ل أن تنادمل ،ما طً ،ما مواقا لةتيفاااص ا للنونياو م ال عةاال
اباب ،وأمارون مااملات بةايس ( ،)Marketplaceوإيبااي ،وترياد ملاال توت ملاوخن ()TradeKey.com
وتُوسا ااذر املنيااات ايت ااا وتغ يت ااا لاادعم التيفاااا عاادت متزايااد ماان البةاادان وميلاان لااب
املؤسسااات اليااغر واليااغريص واملتوسا و ماان التيفااااص ابسااتصداخن ن اااخن مناس ا لةااد ومنيااات
بةغا ا وإ ا توس ن ا النفاا إ ا نننات ،مان املتوقا أن تيابق اذر املنياات قناوات تتزاياد
أليت ا ابلنسابو ليااتاات الساة الوساي و والن ائياو بياد أن التيفااا البةادان النامياو قاد تُفارض
عةااي م قيااوت عناادما يرغبااون ااسااتفاتص ماان ااذر اخلاادمات ،وي اال احليااول عةي ااا متفاااو ً
مجي أحناع ال ام النامال
 -٤٢م ا لااب ااإن النفااا إ منيااات التيفااااص ا للنونيااو ال امليااو وامل اد وعات والت بي ااات
السااوقيو واسااتصدام ا ضتةفااان ةااى ساابيل امل ااال ،ااا األونلتااات أنا بةااد حخن وااااد اام
(اهلند) است اة التيفاا تسيفيل أنفس م ملبائ عةى أمارون( )٢٨وعند اانت ال اااج الاواصت
املتحادص ،ا سايما ااااج البةادان املت دمااو ،ي ايل ن ااا اخلادمات تاادامياً( )٢٩وابمل ال ،االااو
إيب ااي ( ،)eBayاساات اة املسااتصدمون تساايفيل أنفس ا م لةبي ا عةااى منياات ا  ٢٤بةاادا ،م اان
بين اا  ٩بةادان حمياو وتسامق ب اض املواقا التاب او يبااي ابلشاراع للن اا ا تسامق ابلبيا وقاد
يفاقم ذا النفا الطمتلا ئ إ األسوا اا تطات التوارن ال ائماو التيفاااص ا للنونياو،
ألن ا يس ا ل أمل اار التياادير ماان بةااد إ آ اار ومثااو عاماال مشاانو حيااد ماان النفااا إ منيااات
التيفا ااااص ا للنونيا ااو ا ااو عا اادخن وجا ااوت اةا ااول ت ا ا ع ا ا احلا اادوت ،م ا اال بيبا ااال ( )PayPalفا ااال
عاااخن  ،٢٠١٧ملاناات اساااابت بيبااال التيفاايااو متااااو أمل اار ماان  ١٠٠بةااد ،للن ااا م تلاان

__________

( )٢٧املرج نفس
( )٢٨األونلتات٢٠١5 ،
( )٢٩و ا ااً ألم ا ااارون ،قُب ا اال  ١٠٣بة ا اادان لةتس ا اايفل ابعتباا ا ااا ابئ ا ااو ،لل ا اان  ٦٤بة ا ااداً ا اام حي ا ااى ب ا اادعم حم ا ا باول أم ا ااارون
لة مااطت ماان أجاال الااد ( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200417280
( ،and https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200497820اتُّة ا عةي ا  ٦داابات/
اير )٢٠١٨
GE.18-02310
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متاا ااو ج اال ااقتي اااتات النامي ااو املنصف ااو ال ااد ل وما ا أن مني ااات التيف ااااص ا للنوني ااو
ال امليااو تااو ر اةااواً متلامةااو لةااد  ،ااإن الش ارملات ال ديااد ماان البةاادان األ ري يااو ا تساات ي
()٣٠
استصدام ا ألهنا تفت ر إ احلساب املير األجنخ امل ةوب أو إ رة
 -٤٣ولوا اات أي ااً تباينااات نااةااو خبيااو الت بي ااات الن الااو أ ري يااا جنااوب اليااحراع
ا ااد جا اااع إاا ااد الدااسا ااات أن نييفا ااريص ا ااال البةا ااد الوايا ااد املن ا ااو الا ااذي اسا اات اة ي ا ا
املستصدمون وم واو ال امل داراع ت بي اات أنداوياد وبي اا ملماا البةادان املت دماو( )٣١واسات اة
املسااتصدمون  ٢٢بة اداً ماان تنزياال ت بي ااات جمانيااو ومد وعااو األجاارو للاان م يساات امل ااواون
سااو حتمياال ت بي ااات جمانيااو تون جااين إي اراتات من ااا وم يلاان لااد امل ااواين م اام البةاادان
أي يااااات ،وم يلاان ماان الواىلااق اااىت مااا إ ا ملااان ميلاان لةمسااتصدم تنزياال ت بي ااات جماااحً
و ااذا ي ااين أن الت بي ااات ليساات متااااو لةيفميا وأنا لاايس وسا مجيا امل ااواين ااسااتفاتص ماان
السااو للس ا ل مااو ال ااي أىلااف إ لااب أن أمل ا منيااات ا د ا اا ،م اال غوغاال آتساانس
( ،)Google AdSenseا ت باال ا عااطحت أبي لغااو أ ري يااو ،ابساات ناع ال ربيااو وا نلةيزيااو والفرنساايو
()٣٢
وال تغاليو ،األمر الذي حيد من إملان حتويل اخلدمات ا ديدص إ ن د

اثلثا -القيود التشزييلية الزيت تواجههزا املؤسسزات الصزيرية واملتوسزاة احلجزم يف
البلدان النامية لدى إقامة نظم التجارة اإللكرتونية
 -٤٤يوجااد عاادت ماان ال واماال ال ا تشاالل قيااوتاً حمتمةااو عةااى التيفااااص ا للنونيااو وتشاامل
احلواجز ااقتياتيو عدخن مطعمو البنياو التحتياو لتلنولوجياا امل ةوماات وااتيااات واساتصدام ا،
وميدا ا مدات ابلل ارابع امللةاف الاذي ا ميلان الت ويال عةيا  ،وحمدوتياو اساتصداخن ب اقاات اائتماان،
وىل ا ف ال ااوص الش ارائيو ،وال اان م الةوجسااتيو واملاليااو املتصةفااو وتش اامل احل اواجز ااجتماعيااو  -السياس اايو
ىلا ف األتاار ال انونيااو والتن يميااو ،و ااال تااؤار يمااا إ ا ملانات عامااو الناااس واملؤسسااات التيفاايااو
ت اال امل ااامطت ا للنونيااوو والتف اايطت ال ا يااو لةتفاعاال املباداارو وااعتمااات عةااى الن ااد
ا تما ا وتتم اال ال وائ اال امل ر ي ااو املس ااتوصت املتدني ااو جم ااال ا مل اااخن بتلنولوجي ااا امل ةوم ااات
وااتياات والوعال وامل ر او املت ة او ابلتيفاااص ا للنونياو با املسات ةل واملؤسساات التيفااياو
ويب ا ا ت اااا  ٢ال وائ اال املش انملو ال ا تواج ااا املؤسس ااات الي ااغر والي ااغريص واملتوس ا و عن ااد
ا رات ااا التيفااااص ا للنونيااو( )٣٣وترملااز الفااروة التاليااو بوجا ااا عةااى النفااا إ ا ننناات،
واةول الد  ،والةوجستيات ،والتسةيم ،وم ايري ا وتص

__________

()٣٠

International Trade Centre, 2016, Bringing SMEs [Small and Medium-sized Enterprises] onto the
)E-Commerce Highway (International Trade Centre, Geneva

()٣١
(M Kende, 2017, Promoting the African Internet Economy, Internet Society )٣٢
( )٣٣ان ار األونلتااات٢٠١5 ،و املياداInternational Telecommunication Union, 2016, Measuring the :
)Information Society Report (Genevaو و J Meltzer, 2014, Supporting the Internet as a platform for
M Kende, 2015, The mobile app [applications] divide, Discussion Paper No. 1, Internet Society

international trade: Opportunities for small and medium-sized enterprises and developing
countries, Global Economy and Development Working Paper 69, Brookings
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ا تاا ٢

العقبززات الكززربى الززيت تواجههززا املؤسسززات الباليززة الصززير واملؤسسززات الصززيرية واملتوسززاة
احلجم يف التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود
نااو عادت ماان ال باات الا حتااول تون ا ارات املؤسساات اليااغر والياغريص واملتوسا و
البةاادان الناميااو بف اليااو التيفااااص ا للنونيااو وال بااات أتحر مسااتمدص ماان ت ياايم أج ارار مرملااز
التيفااص الدوليو:

GE.18-02310



ا ت اا واىل ال السياسات ومؤسسات تعم التيفاااص وااسات ماا واملؤسساات الياغر
واليااغريص واملتوس ا و إ ال ااوعال أو الف اام أو احلفااز بش ااأن اار رصتص التيفااااص عة ااى
ا نننت وسبل خت ال ال بات ات اليةوو



ع اادخن احلي ااول عة ااى التلنولوجي ااات املناس اابو وال يف ااز ع اان حتم اال تلاليف ااا وان ااداخن
امل ااااات امل ةوب ااو ال دي ااد م اان املؤسس ااات الي ااغر والي ااغريص واملتوسا ا و ا ت اات ن
التلنولوجيااا الرئيسااو أو ا ّتةااب امل ااااات الطرمااو واااىت ال اااتاون عةااى النفااا إ
األس اوا ا للنونيااو قااد ت ااور م اللفاااعص اسااتصداخن تلنولوجيااات تلميةيااو ،م اال
مراقب ااو املوج ااوتات ومناول ااو ال ةب ااات وتش اامل احلة ااول احلي ااول عة ااى امل ر ااو الت ني ااو
الطرمو بتلةفو ا تست ي املؤسسات األ غر ايفماً حتمة ا مل ري من األايانو



قة ااو تا اوا ر اة ااول ال ااد الدولي ااو واةةي ااو غالبا ااً م ااا يفت اار التيف اااا إ اة ااول ال ااد
ا للاانوص وقااد تاانيفم ال يااوت املفروىلااو عاان عواماال دااىت ،من ااا الرقابااو عةااى الياارف
األجنااخ ،وسياسااات م اادمال اادمات الااد الاادولي  ،وقةااو امل ةومااات عاان ةتةااف
التيفاااا لبااذل ال نايااو الواجبااو بف اليااو م ا ا ااات الن ااريص واحلةااول املتااااو ل عمااال
التيفاايو اةةيو اليغريص ،عةى سابيل امل اال ،أو التحاويطت أو اليالوو امليار يو ،قاد
تواج مشاملل ا و م الزابئن الدولي أو قد يلون استصدام ا اب التلةفوو



قةااو اار احليااول عةااى الةوجسااتيات الف الااو ماان ايااا التلةفااو ل ارياً مااا تتساام
نوعيااو اخلاادمات الدوليااو ال ا ت اادم ا اااتلااااات ال يديااو اةةيااو ابلاارتاعص ،ويلااون
التسةيم السري اب التلةفاو ومان تون ت ااون ،ي ال ايفام ااتياجاات املؤسساات
الي ااغر والي ااغريص واملتوس ا و م اان الن اال ال ادويل منصف ااا ،األم اار ال ااذي ي ا ا
موقف ىلا يف لةتفااوض عةاى أسا اا أ ال وتواجا اذر املؤسساات أي ااً ال ا ع
اام اس اوخن ول اوائق التي اادير وااس ااتريات وإتاا ااا وب اادون املناول ااو
ا تااي املتم اال
السةيمو لةشحنات ال ائدص ،قد تتبدت مزاص التيفااص ا للنونيو الدوليو بسرعوو



ال داص اةدوتص عةى الت امل م تةبات الزابئن الدولي وال طقات م مو



قةااو ال ااوا ،وغياااب ة ااو ااسااصو ،وىل ا ف ال ااو األس اوا املساات د و ااالزابئن
اةتمة ااون حيت اااجون إ م ر ااو الش اارملو املي ااداص ومنتيفا ااا ،وال ااو قن اااص التس اويل
وماان الي ا التوعيااو منتيفااات الشاارملات و اادما ا ،ااد تلااون األنش ا و النوميااو
اب و التلةفو وتستوج ب ض الف م لةسو الن ائيو وقاد يساتةزخن بنااع ال او الاوعال
ال ااا  ،إىلااا و إ احلةااول التلنولوجيااو ،م اال إملانيااو احليااول عةااى التأ ياال األمااين
املواااد املؤمملااد ،والتح اال ماان التوقي ااات الرقميااو األعمااال التيفاايااو ال ا جتااري ب ا
مؤسسو جتاايو ومؤسسو جتاايو أ ر و
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عدخن الت يد ابلشروت ال انونيو وال ريبيو األسوا املست د و اد ياؤتي عادخن
توىليق سب ىلاريبو ال يماو امل اا و واساوخن ااساتريات إ اىلا راا املسات ةب إ
تغ ياو تلااليف إىلااا يو غاري متوق او عنااد التساةم وقاد يف ااال لاب إ تلاااليف
اب ااو عاان السااة ال ائاادص ،و اادان الساام و ،وا اار التيفاااا ماان مواق ا التيفااااص
ا للنونيااو هنايااو امل اااف واأل اام ماان لااب ،م ا احليااول عةااى ت ارا يس
تيدير واستريات سةيمو واااتفاظ ا

امليدا :األونلتاات٢٠١٧ ،أ ( ،)UNCTAD, 2017aاساتناتاً إ
ُّ
( commerceمتا اااح عةا ااى ال ا ارابم  ،http://www.intracen.org/itc/sectors/services/e-commerceاتة ا ا عةي ا ا
 ٦دبات /اير )٢٠١٨

International Trade Centre, 2017, E-

ألف -النفاذ إىل اإلنرتنت
 -٤5النفا امليسوا إ تلنولوجيات امل ةومات وااتياات أمر أساسال ل داصا واملؤسساات
لط ا ارات التيفا ااااص ا للنونيا ااو وااسا ااتفاتص ما اان املنيا ااات الرقميا ااو وحتتا اااج املؤسسا ااات اليا ااغر
واليااغريص واملتوس ا و ااقتياااتات الناميااو ،ا ااو أقاال البةاادان ا اواً ،إ النفااا إ البنيااو التحتيااو
املناس اابو لتلنولوجي ااا امل ةوم ااات وااتي اااات لطجتا اااا بف الي ااو ااقتي ااات الرقم ااال ويش اامل لا ااب
اهلواتااف الن الااو ابعتباا ااا اااداً أتد ،والتو اايل ال اريض احلزمااو أمل اار ااأمل ر ،مااا لااب املناااتل
الريفيو وإىلا و إ لب ،تدعو احلاجو إ تدعيم قداص املؤسسات اليغر والياغريص واملتوسا و عةاى
استصداخن تلنولوجيات امل ةومات وااتياات بف الياو وتتصةاف الشارملات الياغريص عمومااً عان املا
الشاارملات األملا ايفمااً اسااتصدام ا تةااب التلنولوجياااتو وحيااول لااب تون اناادماج ا الف ااال
()٣٤
سطسل ال يمو ال امليو ال تزتات اعتماتاً عةى احلةول الرقميو
 -٤٦واغاام أن التو اايل حتساان ب ااض الناوااال حتسااناً ملبارياً ال ااد املاىلااال ،ااإن البةاادان
الناميو ،وا سيما أقل البةدان اواً ،ما رالت متصةفو عن الرمل من ايا م دل تغةغل ادمات
الن ا ال ريض ال ابت ،ونفا األسر امل يشيو إ تلنولوجياا امل ةوماات وااتيااات ،واساتصداخن
ا ننن اات وو ااً لةبي اااحت األ ااريص الي اااتاص ع اان ااحت ااات ال اادويل لطتي اااات ،بةغ اات م اادات
تغةغاال اهلواتااف اخلةويااو أمل اار ماان  ٩٠املائااو البةاادان الناميااو ،للاان م اادات تغةغاال اهلواتااف
الن الااو ابلن ااا ال اريض ملاناات أعةااى ب ةياال اام ماان  ٤٠املائااو ،وم اادات تغةغاال اهلواتااف
الن الو ابلن ا ال ريض ال ابت ظةت تون  ١٠املائو( )٣5وي ل أمل ر من نيف سلان ال اام
غري مو ول ابخلم  -بل إن يفاوص الن اا ال اريض أوسا ن اقااً و أقال البةادان ااواً ،م تبةا
نسبو السلان الذين يست مةون ا نننت سو  ١٦املائو عاخن ٢٠١٦
 -٤٧و يما يت ةل ابلتيفااص ا للنونيو ،يشني أمل ر من  ٧٠املائو من السالان ال دياد
من البةدان املت دمو السة أو اخلدمات من ا نننت للن أقل من  5املائو من سلان م م
()٣٦
البةدان الناميو منصرتون التيفااص ا للنونيو
__________

( )٣٤األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
( )٣5ااحتات الدويل لطتياات٢٠١٦ ،
( )٣٦ان ر األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
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ابء -حلول الدفع
 -٤٨تشمل ن م الاد الرقماال اساتصداخن ب اقاات الساح واائتماان ،والاد عا ا نننات
وع ا األج اازص اةمولااو ،والاان م ال ائمااو عةااى ت نيااو احلس ااابت املورعااو ،م اال سةسااةو الساايفطت
املغة ااو وبوج ا عاااخن ،جت اال عمةيااات الااد الرقمااال امل ااامطت أساارة ،وحتااد م ان اااتلاملااات،
وختفااض تلاااليف امل ااامطت ،وتزيااد ا نتاجيااو ،وّلاان الشارملات ماان اا ارات التيفااااص ،وتزياال
ع اان املي ااااف والتيف اااا التل اااليف املالي ااو وغ ااري املالي ااو املتأتي ااو م اان ال ب ااول الي اادوي لةم ااد وعات،
ومسااب الااد اتر ،واحلساااب ،والتصازين ،واألماان ،والتااأ ري ،وداافا يو ت ا الاد  ،وةااتر عاادخن
السدات عند ااستطخن ،وأمن املستةبم ،ون ل ال مطت املاتياو وقاد يسااعد الاد الرقماال احللوماات
عةى التيدي لةتحدصت املتم ةو األسوا السوتاع والت رب من ال رائ  ،عةاى سابيل امل اال،
ويساعد أي اً عةى تعم الشمول املايل
 -٤٩وم ةت ب اقات السح واائتمان عاخن  ٢٠١٤أمل ار مان نياف جمماوة ماد وعات
التيفااص ا للنونيو مان اياا ال يماو غاري أنا مان املتوقا أن تانصفض ايات ا إ  ٤٦املائاو
حةاول عااخن  ،٢٠١٩ألن احلا اات ا للنونياو وأساالي الاد البديةاو األ ار  ،م ال اخلاادمات
الن ديو املتن ةو ،تزتات أليو و املناتل املت دمو ،يمن ب اقات اائتماان والساح عةاى الاد
الرقمال ،تةي ا احلا ات ا للنونيو و البةدان الناميو ،عةى ال لس من لاب ،حتااً ماا تلاون
التيفااص ا للنونيو ،وغالباً ما يلاون اساتي اب املاد وعات
ب اقات اائتمان أ م تري و لةد
الرقميو منصف اً
 -5٠فال مير عةى سبيل امل ال ،يُسدمت حنو  ٩٠املائو من م اامطت التيفاااص ا للنونياو
عنااد ااسااتطخن ،باال إن ااعتمااات عةااى الن ااد أقاال البةاادان ااواً أملا (ان اار ت ييمااات األونلتااات
ب ااو ن وس اااموا وملمب ااوتص ونيب ااال) (UNCTAD rapid
لس اارعو ااس اات دات لةتيف ااااص ا للنوني ااو
()٣٧
 )eTrade readiness assessments of Bhutan, Cambodia, Nepal and Samoaو ملينياا،
ي ااد اساات مال اخلاادمات الن ديااو املتن ةااو التيفااااص ا للنونيااو  -احليااول عةااى اخلاادمات املاليااو
عن تريل اهلاتف اةمول  -أمل ر ديوعاً من اسات مال ب اقاات اائتماان ،اغام أن التساديد عناد
ااستطخن ي ل ال ري و الرئيسو
 -5١أمااا املشاانصت عا احلاادوت ،يباادو أن احلا ااات ا للنونيااو ااال تري ااو الااد املف ااةو
عن ااد الن اااس و ةي اات تااس ااو است ي ااائيو أع ااد ا مؤسس ااو ال ي ااد ال اادويل ع اااخن  ٢٠١٦ع اان
التيفااص ا للنونيو ال ابرص حلدوت  ٢٦بةداً إ أن احلا ات ا للنونيو ،م ال بيباال
املتسوق
ااال اخلي اااا ال ااذي ااة  ٤١املائ ااو م اان ا يب ا ا  ،تةي ااا ب اق ااات اائتم ااان ( ٣٣املائ ااو)
وب اق ااات الس ااح أو التح ااويطت املي اار يو ( ١٨املائ ااو)( )٣٨وم اان ال ب ااات الل ا ا ال ا ا
ت نض امل امطت ع احلدوت اا ت اا إ قابةيو التشغيل البيين لن م الد
 -5٢و املسا ا اات بل ،قا ا ااد يت ا ا اااظم اسا ا اات مال ت نيا ا ااات احلسا ا اااابت املورعا ا ااو م ا ا اال بةوملتش ا ا ا
( )blockchainالد ال اابر لةحادوت و اال قااتاص عةاى ج ال الاد آمنااًو وملاا ملانات مان ناوة
امل ااامطت ب ا األق اران ،ااد تلااون أقاال تلةفااو ماان منيااات الااد ع ا وساايم واغاام قةااو ماان

__________

( )٣٧ان ر احلاديو ٦
( )٣٨لةوقوف عةى املياتا
GE.18-02310

ذا الفرة ،ان ر األونلتات٢ ٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
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يف اةون تري او الاد اذر مان با مساتصدمال ا نننات الوقات الارا ن ،إهناا تُ تماد تاادامياً
ألهنااا ت اازر األماان ،وتساارة التسااويو ،وت ةااس ايفاام اااد امل امةااو األتد ال اباال لطسااتمراا ،وتنفااذ
النسخ املرقمنو من ال وت الت ةيدياو (أو ماا يسامى ال اوت الذملياو) وّلان يائيا ا امل اامطت
الياغر ال ااابرص لةحادوت ،مااا لاب التحااويطت ،الا م تلاان لتيفار بسااب التلااليف ال ابتااو
املرتف و أو ان داخن ال و ب األتراف

جيم -اللوجستيات والتسليم
 -5٣يؤار ااقتيات الرقمال سوقيات التيفااص ال تؤسس لةتيفااص امل ولَمو وسطسال ال يماو
الدوليو ب ر عديدص أواً ،يُسةمم عدت متزايد من املنتيفات اقمياً بداً من تسةيم ا ماتصً سنياً،
تَرتا عةااى توسا ن ااا التيفااااص ا للنونيااو املنتيفااات املاتيااو اااو سااري دااحنات الب ااائ
اليغريص واملنصف و ال يمو ال يَا ْغة أن تشحن ا مؤسسات جتاايو غريص وأ رات جت يزات ال ديد
م اان بي اان م اتية ااو اتاعص ا تس اامق ابامت ااال ل واع ااد التيف ااااص امل اادص ،ا س اايما ابلن اار إ ا ااو
الشحنات وال روت اليغريص وسيلون من امل ام تساصري البيااحت الرقمياو مان أجال حتسا عمةياات
سااوقيات التيفااااص ةااى ساابيل امل ااال ،ينبغااال توايااد الشااحنات اي مااا أملاان  -ا ااو ال ااروت
اليااغريص الا ترساال مباداارص ماان املنااتل إ املساات ةب الن ااائال  -بتااو ري عاادت أمل ا ماان إملاااحت
التصزين ابل رب من املست ةب
 -5٤وت د ىلرواص اامت ال لةشروت ا مرمليو حتدصً آ ر ابلنسابو لةمؤسساات الياغر والياغريص
جماال التيفاااص ا للنونياو الااذين
واملتوسا و وي تا اامت ااال حتاادصًملبارياً ابلنساابو ليااغاا البااائ
ييداون إ أسوا مت ادتص ،للال من اا ن ام اا اخلاا واحلاال أن الان م ا مرملياو وبارامل التيفااا
املواو م والا امل األ ار الا تسااعد عةاى الت ا الساري مان اطل ا ماااو عااتص ماا تلاون
مطئماو نساابياً ااتياجاات ملباااا التيفاااا الاذين يشااحنون أايفامااً ملبااريص ماان املاوات التيفاايااو ابنت اااخن
الغال ا ا اسا ااتيفاع امل ا ااايري ال ا ا تا اانس عةي ا ااا ا ااذر ال ا ا امل ،وا سا اايما ابلنسا اابو
وما اان الي ا ا
لةمؤسسات التيفاايو اليغريص
 -55وق ااد ت اادخن الب اواابت ال ا ت اادعم تيس ااري التيف ااااص واخل اادمات الةوجس ااتيو ،م اان قبي اال النوا ااذ
املواادص أو ن ام أوساات املاوانئ أو باواابت امل ةوماات التيفااياو أو املواقا الشابليو لةيفماااو ،أي ااا،
مسااالو جتاايااو مباداارص لتااو ري اار لاادعم منيااات التيفااااص ا للنونيااو وااس اتفاتص من ااا وياادعم
األونلتات ب وص ت وير التشغيل اليل لةيفمااو ،والنوا ذ املوادص ،وبواابت امل ةومات التيفاايو

دال -االمتثال ملعايري اجلودة
 -5٦تتاايق مشااااملو املؤسسااات اليااغر واليااغريص واملتوسا و ااقتياااتات الناميااو ات الااد ل
املنصفض سطسال ال يماو ال املياو ر ااً وت ارح حتادصت وعةاى وجا اخلياو  ،قاد تلاون امل اايري
ومت ةبات ا وتص مت بو و الوقت نفسا  ّ ،ال ااا زاً لةمشاااملو الات ةم واابتلااا الت اين وا تااي
جم ااال التي اادير ،عة ااى س اابيل امل ااال ،عة ااى ق اادا م عة ااى اس ااتيفاع
وي تم ااد أتاع املنتيفا ا ال اازااعي
مت ةبااات ا ااوتص وامل ااايري وإ ا ملااان ميلاان ل ا توات الرقميااو أن تااؤتي توااً ااذا الياادت ،ااإن مثااو
أم ةااو قةيةااو م رو ااو عاان تااد طت قائمااو عةااى تلنولوجيااا امل ةومااات وااتياااات اادف إ مساااعدص
()٣٩
املزااع عةى تنميو م ااا م وعمةيا م م النمليز عةى التيدير ا و

__________

( )٣٩األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
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رابع ا -اآلاثر السياساتية واألسئلة اإلرشادية
ألف -كيززف نكز للبلززدان الناميززة أن تعززحمل املنصززات احملليززة للتجززارة اإللكرتونيززة احملليززة
والعابرة للحدود؟
 -5٧غالب ااً مااا تااؤتي املنيااات ا للنونيااو اةةيااو توااً ملم اطً لةمنيااات ال امليااو البةاادان
الناميو وابلن ر إ السا الشبليو وآسا احليفم الواس و ال حتادا ا امل اامطت الرقمياو ،اإن مان
اليا إنشاااع منيااو عامليااو لةتيفااااص ا للنونيااو و ااذا يساااعد عةااى توىلاايق ساب يمنااو عاادت
قةيل من ا ات الفاعةو الل عةى السو عاتصً بيد أن ا اال مفتاوح أمل ار لنيفااح املنياات
امليممو ييياً است داف أسوا متصييو ب ين ا
 -5٨وعةى ال موخن ،ينبغال أن يشمل إنشاع منيات اقميو حمةيو وىل إجراعات الوميو لازصتص
است دات مجي أ حاب امليةحو البةاد لط ارات التيفاااص ا للنونياو وااساتفاتص من اا وتاملاا
ا يستصدخن سو نسبو ىلةيةو من السلان أو املؤسسات التيفااياو التيفاااص ا للنونياو ،اإن ن اا
إنشاع منيات جديدص سي ل حمدوتاً وقد ترغ السياسات احللوميو استلشاف سبل ةتةفاو
لت زي ااز ااس اات دات جم اااات السياس ااو ال ام ااو الس ااب و ال ا ا ا اادت ا مب اااتاص التيف ااااص ا للنوني ااو
لةيفميا ( )٤٠وساايةزخن أي ااً إيااطع ا تماااخن ااا لتشاايفي تن اايم املشااااي واابتلاااا واحليااول عةااى
ّوي اال املنش ااآت الرقمي ااو الناد ااةو لت اادعيم ال ااداص ا نتاجي ااو اةةي ااو لوىلا ا اة ااول مي ااممو يييا ااً
لطقتيااات الرقمااال ومااا تاماات احللومااو منفتحااو عةااى إداراو اأس املااال األجنااخ إنشاااع منيااات
حمةيو ،د يلون من املناس إعاتص الن ر دروت ااست ماا ذر األنش و

ابء -مززا هززي العقبززات القاةمززة فيمززا يتص ز مبنصززات التجززارة اإللكرتونيززة الدوليززة الززيت
تواجهها البلدان النامية ،مبا فيها أق البلدان ئوا ،وكيف نك ختايها؟
 -5٩وات آنفاً أن التيفاا وامل واين ال ديد من البةدان الناميو ا يست ي ون النفاا ملةيااً إ
مل ااري ماان منيااات التيفااااص ا للنونيااو أو الااد ال امليااو وم ا أن النفااا إ ااذر املنيااات
حتسن ،إن الطمساواص لاب ا تازال ّ ال منا ااً غاري متلاا ئ لةمنا ساو عةاى التيفاااص الدولياو
عةى ا نننت
 -٦٠ويةزخن إجراع مزيد من البحوث لدااساو أساباب عادخن إملانياو النفاا إ ب اض املنياات
وقااد ي ااز لااب إ سياسااات احللومااو امل اايفو أو البةااد األ ااةال أو إ اسااناتييفيات أ ااحاب
املني ااات بي ااد أن مث ااو عائ ا ااً مشا انملاً حي ااول تون تة ااال امل ااد وعات م اان ااطل أسا اوا م ااواي
الت بي ات وب ض منياات التيفاااص ا للنونياو ،او عادخن وجاوت اةاول ت ا مطئماو ،م ال الاد
بواس و اهلاتف اةمول أو ب اقات اائتمان أو بيبال
 -٦١وينبغااال لواىل ا ال السياسااات أن ضتااااوا ال ماال م ا أ ااحاب املنيااات لةتأملااد ماان أن ا
ميل اان اس ااتصدام ا ابللام اال ،وأن األن م ااو ال ائم ااو ا ت رق اال النف ااا وميل اان م أي ااً أن ي اادعموا
ت دمي التداي لةمؤسسات اليغر واليغريص واملتوسا و عةاى مليفياو ااساتفاتص مان ةتةاف أناواة
املنيااات ةااى ساابيل امل ااال ،ن اام ب ااض م اادمال اادمات املنيااات السااياايو عروىل ااً متن ةااو

__________

( )٤٠األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
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وتواات تدايبيو دار أ ري ياا ،وع ادت جمموعاو عةاال اباب داراملات اساناتييفيو ما مؤسساات
ااغر و ااغريص ومتوس ا و وقاادمت الاادعم إلي ااا اساات مال منياات ا يياات حخن و الي ا ،
ترمال الشراملات إ تشيفي ان اماخن الشارملات الياغريص إ املنياات بو اف لاب أااد األ اداف
()٤١
األساسيو لتحدي ا

جيم -مززا هززي القيززود ،أو بعززل القيززود ،التشززييلية الززيت تواجههززا املؤسسززات الصززيرية
واملتوساة يف البلدان النامية عندما تنشز نظزم التجزارة اإللكرتونيزة ،وكيزف نكز
التحرر م هذه القيود؟
 -٦٢حقشاات ااذر امل اذملرص عاادتاً ماان ال يااوت التشااغيةيو ال ا تواج ااا املؤسسااات اليااغريص
مل ري من األاياان عناد سا ي ا إ التيادير مان اطل ال ناوات ا للنونياو وابلن ار إ ال بي او
الشامةو لةتيفااص ا للنونيو ،يت ة ب ال يوت هنيفاً ملةياً يت امال ما جمااات سياسااتيو مت ادتص
آن وااد
 -٦٣وعاان املو اوليو ،ماان ال اارواي الت يفياال بوىلا بنيااو حتتيااو اقميااو البةاادان الناميااو ات
تغ يااو عاليااو وميسااواص التلةفااو و ائ ااو الساارعو و اايانت ا وماان امل اام ت ااييل الفيفااوص ب ا البةاادان
وتا ة ا يما ضس إملانيو احليول عةى التلنولوجيات الرقمياو واساتصدام ا وقاد يلمان احلال
جزئي ااً املزيااد ماان ااساات ماا البنيااو التحتيااو وينبغااال أي ااً تاادعيم ا ااوت جان ا ال ة ا
حلل مشاملل م ل ىل ف ال وص الشرائيو ،واا ت اا إ الوعال ب يمو ا نننت ،وان داخن ال و ،وقةاو
امل ااااات ،وان ااداخن اةتااو اةةااال وينبغااال أي ااً إيااطع ا تماااخن ااا لسااد الفيفااوص الرقميااو ب ا
ا نسا وينبغااال لواىلا ال السياسااات تنفيااذ أن مااو اتياااات الااو وتااو ري اار احليااول عةااى
إمداتات مواوقو
 -٦٤وي د احليول عةاى ادمات الاد اباتياال احلاساويب املبادار عا احلادوت ،بادعم مان
ال اوان والة اوائق ات اليااةو ،أم اراً م م ااً أي ااً وم اادمو اادمات الااد اخلااا  ،م اال بيبااال
ودرملات ب اقات اائتمان ،أقل ميطً إ ااست ماا األماملن ال تتسم ي ا الةوائق ابل ا ف
أو تلون غري واىلحو و ذا بدوار يرتة منيات التيفااص ا للنونيو الرئيسو عن ت دمي اخلادمات
إ ذر األماملن وم تزايد ألياو الاد عا ا نننات وبواسا و اهلااتف اةماول ،ساي ة عادت
أمل ا ماان الش ارملات النفااا إ ن اام الااد الرقمااال ال اااتاص عةااى الت اماال م ا مبااال ااغريص نساابياً
بتلةف ا ااو م ول ا ااو وعةيا ا ا  ،ا ااإن الةا ا اوائق املتي ا ااةو ابمل ا ااد وعات ا للنوني ا ااو املي ا ااممو يييا ا ااً
لةمؤسسات اليغريص تلتسال أليو ايويو وابنتشاا اةول الد املصتةفو السو  ،اإن قابةياو
التشاغيل البياين تازتات ألياو أي ااً وقاد يت ةا التغةا عةاى مياااع الاد اخلاروج عان التفلااري
الت ةياادي ال اايل ةااى ساابيل امل ااال ،يساامق ن اااخن ا قامااو ا للنونيااو ا سااتوص ابحليااول عةااى
()٤٢
اساب بيبال جتااي من أي بةد
__________

( )٤١املرج نفس
( )٤٢ان ا ا ا ا ا ا ا ا اار https://medium.com/e-residency-blog/how-to-access-a-paypal-business-account-from-any-
( country-f5360419fed8اتُّة عةي  ٦دبات /اير )٢٠١٨
20

GE.18-02310

TD/B/EDE/2/2

 -٦5وعةى واىلا ال السياساات أن ي م اوا م ام ل ااص تتفاعال ي اا ا ماداتات ميادان
التيفااااص والتيفااااص ا للنونيااو وينبغااال أن يستلشاافوا ويغتنم اوا الفاار املناساابو ل ااذ ابلتيفااااص
ا للنونياو ال اابرص لةحادوت وإمااات ال اروف وا جاراعات واملاواات الا مان داأهنا أن ّلان التيفااااص
ا للنونيو من اارت اا ،م وىل املياحل الف ةى لةمؤسسات اليغر واليغريص واملتوسا و
احلسبان وقد تساعد التلنولوجيات ا ديدص وا طاات املؤسسيو عةاى اخلاروج ب اض الشاالع
ماان اا تنااا الةوجسا ( )٤٣وأ اابحت اةااول تيسااري التيفااااص ال ائمااو أمل اار أليااو ماان أي وقاات
م ااى ،م ااا ل ااب التيف ي ااز الس ااابل لةو ااول ،وأّت ااو ا م ااااو ،وق اااص الش اافا يو ،واملش ااتغة
ااقتي اااتي امل تم اادين ،والش ااحنات ال اجة ااو رت عة ااى ل ااب أنا ا ينبغ ااال ترس اايخ البني ااو التحتي ااو
()٤٤
الةوجستيو وبنيو الن ل وإنشاع ن م ال ناوين والرمور ال يديو ال امليو
 -٦٦ويت من اتفا من مو التيفااص ال امليو بشاأن تيساري التيفاااص أالامااً ادف إ حتاديا
إجراعات التصةيس ا مرملاال عةاى احلادوت وتبسايم ال مةياات بال إن اذر ا اوت أ ابحت أ ام
اوص ااجتاار الياحيق ،إنا ا يلفاال اااد
ما ت اوا ااقتياات الرقماال وما أن ااتفااا
ات ا و ااو ا يتناااول مجي ا ال اااص النادااةو عاان انتشاااا ال ااروت اليااغريص التيفااااص ،ال ا غالب ااً
ما تشحن ا املؤسسات اليغريص ويستوج املش د الرقمال ا ديد اةاواً جديادص ومبتلارص تادعم
توتيد الشحنات ،وت ةال مان ل عا ع تادابري املراقباو الا تتصاذ ا وملااات احلادوت وال دياد مان
ت اادابري تيس ااري التيف ااااص الا اوااتص ااتف ااا ليس اات مطئم ااو لةتيف ااااص الت ةيدي ااو با ا د اارملو ودا ارملو
حس  ،بل تلتسال أليو أمل لة روت اليغريص وامل اامطت با املنشاآت التيفااياو واملسات ةل
أي اً وسوف تزتات ااجو آلياات التنسايل الوتنياو با أ احاب املياةحو ،م ال الةيفاان الوتنياو
()٤5
لتيسري التيفااص ،إ إتااج ق اص التيفااص ا للنونيو برامل عمة ا
 -٦٧وتش ا امل التيفا ااااص ا للنونيا ااو ع ا ا احلا اادوت حتديا ااد ال ا ازابئن األجان ا ا عةا ااى ا نننا اات،
والتسااويل هلاام ع ا وسااائل التوا اال ااجتماااعال ومنيااات التيفااااص ا للنونيااو ،والوساام ،ووىل ا
ب اقاات الب ااائ  ،وتسا ري املنتيفااات املناساابو اسا مسااتوصت ت ال م ينااو وأ وا املساات ةل
األجان ا  ،واساام اس اناتييفيات لإلعااطن عةااى ا ننناات ،وإقامااو د اراملات م ا منيااات التيف اااص
ا للنوني ااو وإ ا مل ااان الباع ااو عة ااى مني ااات التيف ااااص ا للنوني ااو ق ااد يب اادأون التي اادير ع ا ا
املتشاف مشنين أجان هلم ،إن او م الدويل يستةزخن هنيفاً أمل ر من يفيو واسناتييفيو
 -٦٨وميلاان لةبةاادان أن تستلشااف ساابل إتماااج احلةااول الرقميااو جمااال تاارويل الياااتاات
اادما ا امل دمااو إ املؤسسااات
وينبغااال أن تاادمل من مااات تاارويل التيفااااص األتوات الرقميااو
اليااغريصو وأن تسااصر منيااات ا ننناات ل اارض األعمااال التيفاايااو توليااً والو اول إ ا ماعااات
املنشااوتص وما تزايااد أليااو قناوات التسااويل عةااى ا ننناات ،ينبغااال الةيفااوع أمل اار ااأمل ر إ اةااول
األس ا اوا ا للنونيا ااو ومنيا ااات وسا ااائل التوا ا اال ااجتما اااعال امل ا ااااض التيفاايا ااو و بنا اااع
ال داات والشراملات ب ال اع ال اخن واخلا ميلن أن تلون مفيدص ذا السيا
__________

()٤٣

UNCTAD, 2016c, Trade Facilitation and Development: Driving Trade Competitiveness, Border
)Agency Effectiveness and Strengthened Governance (United Nations publication, Geneva

( )٤٤األونلتات٢٠١5 ،
(UNCTAD, 2017c, National Trade Facilitation Committees: Beyond Compliance with the WTO )٤5
[World Trade Organization] Trade Facilitation Agreement? Transport and Trade Facilitation,
)Series No. 8 (United Nations publication
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 -٦٩وتت ةل مسألو أ ر أدري إلي اا آنفااً ابامت اال مل اايري ا اوتص اإ ا ملانات ب اض آلياات
الاادعم موجااوتص البةاادان الناميااو ،م اال التيفااااص املنياافو و يةااات امل ااايري البيةيااو ،ااإن مل ارياً من ااا
يدير ا ال اة اخلا وليست تائماً متناول غاا املنتيف مالياً وقد تو ر مباتاات من قبيل
منتاد التيفاااص ماان أجال التنميااو املساتدامو التاااب ملرملاز التيفااااص الدولياو واملشااااي التيفريبياو بشااأن
()٤٦
اتاات البستنو إ ااحتات األواويب ر اً ملزيد م أ ل املمااسات ذا امل ماا

دال -ما هي املمارسات اجليدة اليت نك أن تتعلمها البلدان املتقدمة والنامية ،مبا فيها
أق البلدان ئوا ،بعضها م بعل؟
 -٧٠لةن ملانات اذر املاذملرص قادمت أم ةاو وإي اااات بشاأن ةتةاف املواىلاي الا عو ات،
إن ينبغال إاراع الن اا ااول املمااساات ا يادص الا يت ا عةاى البةادان أن تت ةم اا ب ا ا مان
ب ااض بتباااتل التيفااااب با اخل ا اع ماان ةتةااف الاادول األع اااع املشااااملو الاادواص ال انيااو لفرياال
اخلا ا اع احلل ااومال ال اادويل امل ااين ابلتيف ااااص ا للنوني ااو وااقتي ااات الرقم ااال وق ااد ت ااو ر املس ااالات
امللتوبو امل دمو من الدول األع اع م ةومات أساسيو لةمناقشات ااجتماة
 -٧١وي اف إ مناقشاات الفريال أنا ينبغاال لةادول األع ااع أن تن ار أي ااً املشاااملو
املناقشات عةى الي يد ا قةيمال وقد تواج البةدان ا اواص ر اً وحتادصت نااةاو ،وقاد تساتفيد
ابلتايل إ اد ملبري من تباتل جتاا ا

__________

( )٤٦األونلتات٢٠١٧ ،أ ()UNCTAD, 2017a
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