
GE.20-02561(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 الدورة الرابعة
 2020أاير/مايو  1 -نيسان/أبريل  29جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

املنصاااال الرقمياااة وا اااتمدايف البيماااة ن الةلااادا  النامياااة  ا  ر املرت ةاااة   
 على السيا ال الوطنية والدولية

 (1)مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
االقتصاد الرقمي، وال سيما فيما يتعلق تبحث هذه املذكرة ديناميات استحداث القيمة يف  

ابلبياانت الرقمية واملنصات الرقمية، واآلاثر املرتتبة على البلدان ذات مستوايت االستتعداد املتااوتتة  
وهي تناقش الارص والتحدايت يف جمال استحداث القيمتة ابلنستبة للبلتدان الناميتة عنتد التعامتل مت  

ملتتذكرة السياستتات الو نيتتة املاتلاتتة التتس عدتتن أن تستتاعد البلتتدان املنصتتات الرقميتتة العامليتتة  وتتتوجز ا
الناميتتتة علتتتى استتتتحداث وادتنتتتاق مزيتتتد متتتن القيمتتتة  ويسبحتتتث أيتتتتا  دور  تتتن  السياستتتات والتعتتتاون 
الدوليني يف تعزيز اقتصاد رقمي أكثر مشوال   وختتتم املذكرة مبجموعة األسئلة اإلرشتادية التس وتتعت ا 

 الدول األعتاء 
 

__________ 

 شركة أو عملية مرخَّصة على أتييد من األمم املتحدة ال ينطوي ذِكر أّي  (1)
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 مبدمة  
، جمال تركيز 2019أقر جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنايذية الثامنة والستني املعقودة يف عاق  -1

 ، وهتتو يديتتدا  اخلتتءاء اودتتومي التتدو  املعتتة ابلتجتتارة اإللدرتونيتتة واالقتصتتاد الرقمتتيالتتدورة الرابعتتة لاريتتق 

   (2)البلدان النامية: اآلاثر املرتتبة على السياسات الو نية والدوليةاملنصات الرقمية واستحداث القيمة يف 

لقد رّكز اجلانب األكء من النقاش الدائر بشأن الرقمنة والتنمية حىت اآلن على مدى إمدانية  -2
حصتتتتول البلتتتتتدان علتتتتتى التدنولوجيتتتتتات املاتلاتتتتة بتدلاتتتتتة معقولتتتتتة ومتتتتتا إذا كتتتتان  تتتتتري استتتتتتاداق هتتتتتذه 

ست دف هذه املذكرة الذهاب إىل أبعد من ذلت  ومناقشتة نطتاس استتحداث القيمتة، التدنولوجيات  وت
وكتتذل  ادتنتتاق القيمتتة، وكاثر ذلتت  يف جمتتال السياستتات  وتبحتتث كيايتتة أتيتتر البلتتدان الناميتتة ابألنشتتطة 
االقتصتتتادية وجتتتاذا األعمتتتال املستتتتندة إىل البيتتتاانت، وال ستتتيما املنصتتتات الرقميتتتة، وكيتتتف عدتتتن تيستتت  

 رها كبلدان منتجة ومبتدرة  أدوا
تتتدث يتتتتوال  يف س ستتتل القيمتتتتة وتاتتتتا قنتتتتوات جديتتتدة إلتتتتتافة القيمتتتة ويقيتتتتق  -3 إن الرقمنتتتة يس

  فالقتتدرة علتتى لتت  البيتتاانت وختزين تتا ويليل تتا ويويل تتا، يف كتتل سلستتلة متتن س ستتل التحتتول اكيدلتتي
رعة التحتتول الرقمتتي تتاتتاوت، فتت ن ليتت  القيمتتة تقريبتتا ، يقتتق قتتوة إتتتافية ومتتزااي تنافستتية  وردتتم أن ستت

يتتيا  ، ممتا2030البلدان تتأير  ويسار ذل  عن كاثر هامة ابلنسبة لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعاق 
 فر ا  للبلدان النامية كما يطرح يدايت أمام ا  

رهتا علتى وهناك مسة خا ة ل قتصاد الرقمي تتمثل يف هيمنة املنصتات الرقميتة العامليتة، وستيط -4
وعيتتل ذلتت  إىل أتكيتتد الرتّكتتز والتتدم  ال إىل الناجتتتة   وادتنتتاق القيمتتةالبيتتاانت، وقتتدرهتا علتتى استتتحداث 

 بني البلدان وداخل ا   اود من أوجه التااوت
وابلتا ، ف ن من التروري النظر يف الدياية الس قد تتأير هبا البلدان النامية بسبب هذه الثورة  -5

، والنظتتتر فيمتتتا يتعتتتني عملتتته متتتن أجتتتل يستتتني الوتتتت  وادتنتتتاق القيمتتتة جمتتتال استتتتحداث وهتتتذا التطتتتور يف
التراهن  ومتن أجتتل أتمتني مستتقبل رقمتتي للالبيتة النتتا،، ال األقليتة، ينبلتي أن تتتذهب السياستات ا ليتتة 

دة والدولية إىل ما هو أبعد من تسجيل املزيد من املستادمني واملست لدني من البلدان النامية على شب
   القيمة وادتنام ااإلنرتنت؛ فعلي ا أيتا  أن متدِّن من بناء القدرات ا لية من أجل استحداث 

ويف تتوء متا تقتدق، يبحتث الاصتل األول ديناميتات استتحداث القيمتة يف االقتصتاد الرقمتي عتن  -6
 ريق الرتكيز على حمركاته الرئيسية، وهي يديدا  البياانت الرقميتة واملنصتات الرقميتة؛ ويعترف الاصتل الثتا  

الاصل الثالث الارص  ذات مستوايت االستعداد املتااوتة؛ ويناقشكاثر استحداث القيمة ابلنسبة للبلدان 
والتحتتدايت فيمتتا يتعلتتق ابستتتحداث القيمتتة يف البلتتدان الناميتتة عنتتد التعامتتل متت  املنصتتات الرقميتتة العامليتتة؛ 
ويتتوجز الاصتتل الرابتت  السياستتات الو نيتتة املاتلاتتة التتس عدتتن أن تستتاعد البلتتدان الناميتتة علتتى استتتحداث 

 ن  السياسات والتعاون الدوليني يف تعزيتز اقتصتاد وادتناق مزيد من القيمة؛ ويبحث الاصل اخلامس دور 
  (3)رقمي أكثر مشوال ؛ أما الاصل الساد، فياتم مبجموعة من األسئلة اإلرشادية

__________ 

(2) TD/B/EX(68)/4  

: استحداث القيمة 2019، تقرير االقتصاد الرقمي لعاق 2019تستند هذه املذكرة بقدر كب  إىل التقرير التا : األوندتاد،  (3)
مناقشتتات عقتتدت يف علتتى وترتدتتز أيتتتا   ، جنيتتف( ةا علتتى البلتتدان الناميتتة )منشتتورات األمتتم املتحتتدكاثرهتت -وادتنام تتا 

 دورات سابقة لاريق اخلءاء اودومي الدو  
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 ا تمدايف البيمة ن االقتصاد الرقمي -أوالا  
، متتدفوب بشتتدل متزايتتد بقتتوتني انشتتئتني ومتصتتلتني استتتحداث القيمتتة يف االقتصتتاد الرقمتتي إن -7

 الرقمية واملنصات الرقمية  ابلبياانت فيما يتعلق يديدا  وذل  
يتمثل ا رك األول يف القدرة على ل  واستاداق ويليل كميات هائلتة متن املعلومتات املقتروءة كليتا   -8

فاوركة على الشبدة العاملية لءوتوكول اإلنرتنت، وهتي وستيلة متن وستائل تتدفق البيتاانت، )البياانت الرقمية(  
؛ 2017 ديلاابيت يف الثانية يف عاق 46 000إىل أكثر من  1992ديلاابيت يوميا  يف عاق  100من حوا   جت

  (4)2022ديلاابيت يف الثانية حبلول عاق  150 700ويتوق  أن تبلغ هذه اوركة على الصعيد العاملي 
التتتتس تتتتتدعم لتتتت  وقتتتتد تطتتتتورت سلستتتتلة ِقيمتتتتة بيتتتتاانت جديتتتتدة ابلدامتتتتل تتتتتتألف متتتتن الشتتتتركات  -9

 استتتحداث   وينشتتأالبيتتاانت، وإنتتتاا معلومتتات مايتتدة متتن البيتتاانت، وختتتزين البيتتاانت ويليل تتا وجتتذجت ا
قتتتد أ تتتبحت ف  التجتتتاري االستتتتاداق  ريتتتق عتتتن وأمولت تتتا رقمتتتي ذكتتتاء إىل البيتتتاانت يويتتتل مبجتتترد القيمتتتة

 متن استرتاتيجية أهيتة البيتاانت يف للتتحدم  و البياانت موردا  اقتصاداي  جديدا  الستتحداث القيمتة وادتنام تا
للبيتاانت الرقميتة رقمي  ويتحول ذل  إىل قوة إتافية ومتزااي تنافستية  و  ذكاء إىل يويل ا من التمدُّن أجل

أهية جوهرية يف لي  التدنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، مثل يلي ت البياانت، والذكاء اال طناعي، 
 رتنت األشياء، واووسبة السحابية، ولي  اخلدمات القائمة على اإلنرتنت وسلسلة السج ت، وإن

قد ظ ر يف العقد املاتي فيض من املنصات الرقمية ويتمثل ا رك الثا  يف إنشاء املنصات  ف -10
الصتتناعات اتتتطرااب  يف  أحنتتاء العتتاس، استتتادمت جتتاذا أعمتتال مستتتندة إىل البيتتاانت وأحتتديتشتتىت يف 

من أكء الشركات الثما  يف العاس حبستب الرمسلتة الستوقية  ا  وتنعدس قوة املنصات يف أن سبع القائمة 
جمموعة  بني للجم  ال زمة اآلليات الرقمية املنصات   وتوفرتستادق جاذا أعمال قائمة على املنصات

لس ترتدز على املنصات مبيزة كب ة يف تتمت  املؤسسات التجارية ا  و على اإلنرتنتلتتااعل من األ راف 
ف هنتا  األساسية كذل ، واكياكل الوسيطة   وابعتبارها تؤدي دور اجل اتاالقتصاد املستند إىل البياانت

والتاتتتاع ت اجلاريتتتة علتتتى  ابألعمتتتال املتعلقتتتة البيتتتاانت ليتتت  واستتتتاراا بتستتتجيل كتتتا يستتتما موقتتتف يف
 ات  اإلنرتنت بني مستادمي املنص

ويرتبط جو املنصات الرقمية ارتبا ا  مباشرا  بقدرهتا على ل  البيتاانت الرقميتة ويليل تا، ولدتن  -11
   فيمدن أمولتةالبياانت لتوليد اإليراداتهذه مولة قيام ا أبمصاو ا وتصرفاهتا تتوقف كث ا  على كياية 

البيتتاانت عتتن  ريتتق بيتت  اإلعتت انت ا تتددة اكتتدف علتتى شتتبدة اإلنرتنتتت، أو تشتتليل منصتتات التجتتارة 
اإللدرتونية، أو يويل السل  التقليدية إىل خدمات قابلتة للتتأج ، أو أتجت  اخلتدمات الستحابية  وتعتد 

لبيتتاانت يف أحجتتاق قيمتتة مدتتوانت البيتتاانت الارديتتة حمتتدودة أو معدومتتة؛ فالقيمتتة تظ تتر مبجتترد جتميتت  ا
تامة ومعاجلت تا لتتوف  معلومتات مايتدة ومتدتني اودومتات واملؤسستات التجاريتة واملنظمتات واألفتراد 
من اختاذ القرارات استنادا  إىل البياانت  وابلتا  ف ن ما يتيا للمنصات الرقمية إنتاا القيمتة هتو قتدرهتا 

 ل ا وف م ا  على ل  البياانت ومعاجلت ا ونقل ا وختزين ا ويلي
يف املائتتة متتن قيمتتة  90ومتثتتل بتتت  شتتركات عامليتتة متتن التتوالايت املتحتتدة وكتتذل  متتن الصتتني  -12

يف املائتة، وحصتة أفريقيتا وأمريدتا  4وتبلتغ حصتة أورواب  منصة رقمية يف العتاس  70الرمسلة السوقية ألكء 
 ة، وهتتي يديتتدا  قيمتتة الستتوقية اإللاليتتبثلثتتي ال "فائقتتة منصتتات" ستتب  يف املائتتة  وتستتتأير 1ال تينيتتة معتتا  

Microsoft ،)مايدروسوفت( تلي ا Apple (أبل ،)وAmazon.com (وأمازون ،)Alphabet  )ألاابتت(
 تِنستتتتتنت) Tencent Holdingsو، (فيستتتتتبوك) Facebook)دودتتتتتل((، و Google)الشتتتتتركة األق لشتتتتتركة 

 (   علي اباب) Alibabaهولدينلز( و
__________ 

 ، ما س يسذكر خ ف ذل   2019ل   ب على مصادر البياانت الواردة يف هذه املذكرة، انظر تقرير األوندتاد،  (4)
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االتطراابت الرقمية إىل استحداث يروة  ائلة يف وقت قياسي، ولدن تا يتروة مركتزة وقد أدت  -13
وابلتتتا ، فتت ن اكتتدف السياستتاي الرئيستتي  يف أيتتدي عتتدد  تتل  متتن البلتتدان والشتتركات واألفتتراد لللايتتة 

يتمثل ليس يف استحداث القيمة فقط، بل أيتا  يف ادتنام ا أو توزيع ا، حىت يتسىن تستا  إمدتاانت 
 االقتصاد الرقمي لصاحل اجلمي   

 ا  ر املرت ةة على الةلدا  ذال مستوايل اال تعداد املتفاو ة - نياا  
إن ما تتمت  به البياانت من قوة يويلية فيما يتعلق ابلتااع ت االقتصادية واالجتماعية يعتىن  -14

جتتتل االستتتتاادة متتتن الاتتترص أن اودومتتتات واملؤسستتتات التجاريتتتة واألفتتتراد تتتتتاجون إىل التديتتتف متتتن أ
التحوالت  التمدن منواملاا ر  فقدرة البلدان وخمتلف اجل ات املعنية على  املصاعبالناشئة ومواج ة 

الرقميتتة تتاتتاوت إىل حتتد كبتت  وتعتمتتد علتتى مستتتوى تطورهتتا ودرجتتة استتتعدادها الرقمتتي  وتعتتد البلتتدان 
ت املرتبطتة ابلتدور املتنتامي للمنصتات الرقميتة املتقدمة من نواح عديدة أفتل استعدادا  ملواج تة التحتداي

من البلدان ذات املوارد والقدرات ا دودة  وقد ال ترتبط حمدودية االستتعداد مبستألس إمدانيتة االتصتال 
وامل تتتارات أو ابجلوانتتتب التدنولوجيتتتة أو املاليتتتة أو اللوجستتتتية فقتتتط، بتتتل قتتتد تتتترتبط أيتتتتا  بتطتتتور ا تتتتوى 

ميتتة واملؤسستتية التتتعياة  وهنتتاك خطتتر متمثتتل يف أن تدتتون االتتتطراابت الرقميتتة ا لتتي وابأل تتر التنظي
ابلدرجة األوىل يف  احل أولئ  املستعدين جيتدا  ابلاعتل الستتحداث وادتنتاق القيمتة يف العصتر الرقمتي، 

 بدال  من أن تس م يف زايدة التنمية الشاملة للجمي   
والبلتتدان فائقتتة ة الناقصتتذات إمدانيتتة االتصتتال ان بتتني البلتتد واستتعةوتشتتوب العتتاس اليتتوق فجتتوة  -15

 يستتادق جتوا   البلدان أقل يف أشااص مخسة كل  بني منفقط  واحد ، هناكاملثال سبيل علىو  الرقمنة 
  وابلتتتا ، وردتتم أن الوتتت  املتقدمتتة البلتتدان يف أشتتااص مخستتة كتتل  بتتني متتن أربعتتة مقابتتل يف اإلنرتنتتت

يف العديتد متتن  الشتتوادلأحتد زال تتال املويتتوس واملعقتول التدلاتتة  الرقمتييتحستن، فت ن إمدانيتتة االتصتال 
 البلدان النامية  

متالدي املؤسستات التجاريتة الصتل ة يف البلتدان الناميتة، وابإلتافة إىل ذل ، ف ن العديد متن  -16
ل نتاتاب بشتدل كامتل القدرات وامل تارات والتوعي ما يلزق من وخبا ة يف أقل البلدان جوا ، ياتقرون إىل 

ابالقتصاد الرقمي  حىت وإن كان إبمداهنم استاداق اكواتف ا مولتة أو اإلنرتنتت، فت هنم قتد ال يعرفتون  
 االستاادة من هذه األدوات للن وف بعملياهتم التجارية كياية 

والاجتتتتوة أوستتتت  كثتتتت ا  يف جمتتتتاالت أختتتترى، مثتتتتل القتتتتدرات ال زمتتتتة لتستتتتا  البيتتتتاانت الرقميتتتتة  -17
يف  5فأفريقيا وأمريدا ال تينية، على سبيل املثال، تستحوذان معا  على أقل من والتدنولوجيات الرائدة  
على مستوى العاس  وفتت   عتن ذلت ، فت ن التاتاو ت  ت املشرتكة يف موق  واحداملائة من مراكز البياان

الواستتعة يف درجتتتة االستتتعداد للتجتتتارة اإللدرتونيتتتة، بتتني البلتتتدان وداخل تتا، تعتتتزز متتتن خطتتر التوزيتتت  دتتت  
   (5)املنصف لاوائد التجارة اإللدرتونية

 إذ، فجوة تقليدية بني الشمال واجلنوبوال تدشف اجللرافيا االقتصادية ل قتصاد الرقمي عن  -18
فعلتتتتى ستتتتبيل املثتتتتال،   والصتتتتني املتحتتتتدة التتتتوالايت، هتتتتا انميتتتتة وأختتتترى متقدمتتتتة دولتتتتةابستتتتتمرار  تقودهتتتتا
__________ 

(5) UNCTAD, 2019, UNCTAD B2C e-commerce index 2019, Technical notes on ICT for 

development, No. 14  ،لتجارة اإللدرتونية بني املؤسسات التجارية واملستت لدنياألوندتاد ل مؤشر، 2019]األوندتاد 
[، متتتاح علتتى 14، م حظتتات تقنيتتة بشتتأن تستتا  تدنولوجيتتا املعلومتتات واالتصتتاالت ألدتتراف التنميتتة، رقتتم 2019لعتتاق 

)مت اال تتتتتت ب  https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2586املوقتتتتتت  التتتتتتتا : 
 ( 2020شباط/فءاير  14على املوق  يف 
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وابإلتتتتافة إىل هيمنتتتة هتتتذين البلتتتدين علتتتى مشتتت د املنصتتتات الرقميتتتة العامليتتتة مثلمتتتا ورد أعتتت ه، ف هنمتتتا 
 50االخرتاب املتعلقة بتدنولوجيات س سل السج ت، ويف املائة من لي  براءات  75على  انيستحوذ

يف املائتة متن الستوس العامليتة للحوستبة  75يف املائة من اإلنااس العاملي على إنرتنتت األشتياء، وأكثتر متن 
هدذا، ف ن بقية العاس، وخبا ة أفريقيا وأمريدا ال تينية، يقب  يف ذيل القائمة خلتف و  السحابية العامة 

  تحدة والصني فيما يتعلق ابلعديد من التطورات التدنولوجية الرقميةالوالايت امل
إن للتوج تتتتات الراهنتتتتتة يف الرتكتتتتز التدنولتتتتتوجي والستتتتتوقي تبعتتتتات علتتتتتى قتتتتدرة البلتتتتتدان الناميتتتتتة  -19

واملتقدمتتتة علتتتى الستتتواء علتتتى املشتتتاركة يف عمليتتتات التتتتعلم التدنولتتتوجي ال زمتتتة للحتتتاس بركتتتب االقتصتتتاد 
إىل ذكتتاء البلتتدان التتس لتتدي ا قتتدرات حمتتدودة علتتى يويتتل البيتتاانت الرقميتتة الرقمتتي واالزدهتتار فيتته  وتعتتد 

ومتن املترجا أن  رقمي وفرص جتارية يف موقف تعيف بوتوح عنتدما يتعلتق األمتر ابستتحداث القيمتة 
يتسبب تنامي استاداق الذكاء اال طناعي ويلي ت البياانت يف زايدة توسي  الاجوة التدنولوجية بني 

 من علدون القدرات على االستاادة من هذه التدنولوجيات ومن ال علدوهنا 
  والبلتدان حباجتة إىل موا تلة شتائعة يف البلتدان الناميتة وال تعد أحتدث التدنولوجيتات الرقميتة -20

الرتكيتز أوال  علتى االستتاادة متن  ستت دفتطوير قدراهتا التدنولوجية، ولدن العديد متن البلتدان الناميتة ي
  وم  ذل ، ف ن هذه البياانت أهم البياانت ابعتبارها مصدرا  حمليا  الستحداث القيمة الرقمية وادتنام ا

قليلتتة الاائتتدة أو عدعتتة الاائتتدة متتن دون التدنولوجيتتات الرقميتتة املناستتبة وامل تتارات ال زمتتة لتحويل تتا إىل 
ذكتتاء رقمتتي وفتترص اقتصتتادية  ومتتن التتتروري بنتتاء  تتناعات وقتتدرات رقميتتة حمليتتة قويتتة ابلقتتدر الدتتايف 

صتتاد الرقمتتي واستتتحداث القيمتتة فيتته  وتعتتتء البلتتدان التتس ليتتتمدن أي بلتتد متتن املشتتاركة الاعالتتة يف االقت
توجتتتد في تتتا  تتتناعات مدتملتتتتة التطتتتور يف جمتتتال الءجميتتتتات جم تتتزة بقتتتدر أفتتتتتل لتنايتتتذ حلتتتول ماصتتتتلة 

 خصيصا  وإ اد فرص للتعلم، ابإلتافة إىل يسني اإلنتاجية والدااءة التشليلية 
حمتتتدودة يف جمتتتال تطتتتوير الرقميتتتة واد األعمتتتال ويف العديتتتد متتتن البلتتتدان الناميتتتة، تدتتتون قتتتدرة ر  -21

توستتي  وخا تتة عنتتد ستتعي م إىل حتتواجز خمتلاتتة التدنولوجيتتات الرقميتتة األساستتية حمليتتا ، كمتتا يواج تتون 
وتشمل العقبات الرئيسية أماق تطوير نظاق إيدولوجي رقمي لرايدة األعمال واالبتدتار  نطاس أنشطت م 

املعتارف وامل تارات يف جمتال رايدة األعمتال، والتنقو يف قتوة  لر حجم ونطاس األستواس، وعتدق كاايتة 
 العمل عالية امل ارة ومعقولة التدلاة، وحمدودية اوصول على التمويل  

وعدتتتن أن تستتتتايد الشتتتركات ا ليتتتة يف البلتتتدان الناميتتتة متتتن متدُّن تتتا متتتن استتتتاداق اخلتتتدمات  -22
مثتتل  ،االت، عدتتن أيتتتا  أن تعطتتي املعتتارف ا ليتتةويف بعتتض اوتت  التتس تتيح تتا املنصتتات العامليتتةالرقميتتة 

حمليتتا ، الراستتاة ميتتزة للمنصتتات الرقميتتة  ،الاتتوارس الثقافيتتة الدقيقتتة وأظتتروف اوركتتة  وأعتتادات البحتتث 
ولوحظ التوس  السري  يف بعض املنصات  ا لي للطلب من تقدمي خدمات مصممة خصيصا    افتمدن

 Careem)دوجتتتت ( يف إندونيستتتتيا و Gojek)أوال كتتتتابز( يف اكنتتتتد و Ola Cabsابلبلتتتتدان الناميتتتتة، مثتتتتل 
)كتترمي( يف ابكستتتان وتركيتتا والشتترس األوستتط ومشتتال أفريقيتتا، ومتدنتتت كل تتا متتن املنافستتة متت  ختتدمات 

 النقل الراساة حىت أب ول قليلة لللاية  
ذلت ، توجتتد عقبتات كبت ة أمتتاق هتذا التوستت  يف معظتم البلتدان الناميتتة  فاملنصتات ا ليتتة  ومت  -23

واإلقليميتتتتة تواجتتتته  تتتتعوابت يف التوستتتت  والتنتتتتافس متتتت  ال عبتتتتني العتتتتامليني  وفتتتتت   عتتتتن ذلتتتت ، مبتتتتا أن 
، فت ن توست للعلى فئتات املنتجتات الرقميتة األكثتر قابليتة ابلاعل يستحوذون املنافسني الرقميني العامليني 

 عمليتات إقامتة يتطلتب متا كثت ا  يف البلتدان الناميتة   الرقميتة ابلوستائل ا ليتة األستواس إىل اخلدمات تقدمي
 التتتتس الستتترتاتيجياتتلتتت  اخلا تتتة اب متتتن أقتتتل املاديتتتتة أ تتتوكا بستتتا ةتدتتتون  ممتزجتتتة، تناظريتتتة - رقميتتتة

ونظتتترا  لنقتتاط تتتتعف التتنظم اإليدولوجيتتتة   تقتتدما   األكثتتتر االقتصتتادات يف الرقميتتتة املنصتتات تستتتادم ا
ا لية و/أو اخنااف القدرة التدنولوجية للعم ء واملوظاني و/أو املشاكل املتعلقتة ابللوجستتيات املاديتة، 
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فتت ن املنصتتات الرقميتتة يف العديتتد متتن البلتتدان الناميتتة يتتتاا إىل استتتاداق جمموعتتة متنوعتتة متتن ابتدتتارات 
 ستتتتمرار  وينطتتتوي ذلتتت  علتتتى عمليتتتة معقتتتدة ومرهقتتتة تتمثتتتل يف تنميتتتة جتتتاذا األعمتتتال لتدتتتون قابلتتتة ل

القدرات وعمليات سلسلة اإلمداد واكياكل األساسية اللوجستية خارا الشبدة  وتواجه هتذه املنصتات 
يتتداي  كبتت ا ، ألهنتتا قتتد تتتتطر إىل  لتتب أرابح أعلتتى يف بيئتتة يدتتون في تتا االستتتعداد للتتدف ، واألهتتم متتن 

 الدف ، منااتني نسبيا   وهذا  عل من الصعب ابلاعل توسي  نطاس املستادمني   ذل  القدرة على
ومتتتتن االستتتتتنتاجات الثابتتتتتة فيمتتتتا يتعلتتتتق ابملنصتتتتات الرقميتتتتة التتتتس تنشتتتتأ يف البلتتتتدان الناميتتتتة أن  -24

معظم تتا منصتتات معتتام ت ال منصتتات ابتدتتار أو منصتتات متداملتتة  وتوِجتتد منصتتات املعتتام ت بيئتتة 
بيئتتات  ت يتت فأمتتا منصتتات االبتدتتار تيستت  التاتتاع ت واملعتتام ت املباشتترة بتتني املستتتادمني، افرتاتتتية ل

وقتد تدتون منصتات االبتدتار   ءجميتاتالتطبيقتات و الملنتجي الشارة املصدرية وا توى متن أجتل تطتوير 
 تدتتتار الرتكيتتتيل بنظمتتتا  إيدولوجيتتتة  هتيتتت أكثتتتر أهيتتتة يف الع قتتتة بتتتني االقتصتتتاد الرقمتتتي والتنميتتتة ألهنتتتا 

ومنتجات اكياكل األساسية الرقمية  وفت   عن ذل ، فت ن رواد األعمتال واملبتدترين يف البلتدان الناميتة 
 قد تنقص م إمدانية الو ول وامل ارات ال زمة ل ستاادة من عنا ر البناء الرقمية الباللة األهية هذه  

ذ ا تتدودة يف تعتتريض املستتت لدني واألعمتتال وهنتتاك احتمتتال أبن تتستتبب قتتدرة التنظتتيم واإلناتتا -25
التجاريتتتة يف البلتتتدان الناميتتتة إىل االحتيتتتال واجلرعتتتة اإللدرتونيتتتة وانت تتتاك اخلصو تتتية، إذ تنتشتتتر األج تتتزة 
الذكية يف إ ار تئيل من التاطيط أو الرقابة  وتاتقر بلدان مباردها، مبا في ا بلدان متقدمة، إىل القدرة 

ة للتعامتل مت  الشتركات الرقميتة العامليتة  ويف البلتدان الناميتة التس توجتد في تا هيئتات القانونية واالقتصتادي
معنية ابملنافسة، تتسم هذه اكيئات بدوهنا جديدة و ل ة نسبيا  وذات موارد حمدودة ال تداي للتعامل 

 م  قتااي املنافسة يف اقتصاد عاملي متزايد الرتكز  
ادل على املنصات الرقمية العاملية شاد   للبلدان املوجودة يف وعثل فرف الترائب على حنو ع -26

أي مستوى من التنمية، ولدنه قد يدون أكثتر أهيتة يف البلتدان الناميتة، وخا تة أقتل البلتدان جتوا ، نظترا  
لزايدة احتياج تا إىل تعبئتة املتوارد ا ليتة متن أجتل التنميتة، وكتذل  ألن قتدرة هيئاهتتا التتريبية علتى لت  

لترائب أتعف  كما أن لدي ا قدرة تااوتتية أقتل يف مواج تة املنصتات الرقميتة الرئيستية  وفتت   عتن ا
ذلتت ، فتت ن معظتتم البلتتدان الناميتتة ال تستتتتيف منصتتات رقميتتة بشتتدل فعلتتي، ردتتم أهنتتا كثتت ا  متتا تستت م 

  أسواقا  للمنصات الرقمية   ابعتبارهابقدر كب  يف القيمة الس يستحدي ا املستادمون 
وقتتتتد تدتتتتون سياستتتتات ستتتتوس العمتتتتل واومايتتتتة االجتماعيتتتتة أيستتتتر يف التنايتتتتذ يف االقتصتتتتادات  -27

املتقدمتتة التتس تتستتم في تتا مؤسستتات ستتوس العمتتل بقتتدر أكتتء متتن التطتتور  وبوجتته عتتاق، تاتقتتر البلتتدان 
 النامية أيتا  إىل املوارد الدافية ألدراف اوماية االجتماعية  

وأخ ا ، تعا  العديد من البلدان النامية من نقطة تعف أخرى بسبب نقتو األدلتة واإلحصتاءات  -28
 املويوقة يف جماالت ذات  لة مباشرة بصيادة ور د السياسات لتسا  فوائد التحول الرقمي  

 عند التعامل مع املنصال الرقمية العامليةا تمدايف البيمة ن الةلدا  النامية  - لثاا  
 الفرص -ألف 

عدن للتوس  يف البياانت الرقمية واملنصات الرقمية أن يتيا العديد من الاترص اجلديتدة يف جمتال  -29
التنميتتة  فالبيتتاانت الرقميتتة عدتتن استتتادام ا يف أدتتراف التنميتتة ويف حتتل املشتتاكل اكتمعيتتة، مبتتا في تتا تلتت  

تستتتاعد علتتتى يستتتني النتتتتائ  االقتصتتتادية املتعلقتتتة بتحقيتتتق أهتتتداف التنميتتتة املستتتتدامة  وبتتتذل  عدن تتتا أن 
واالجتماعيتتة وأن تصتتبا قتتوة ل بتدتتار وجتتو اإلنتاجيتتة  وعدتتن لل ياكتتل األساستتية التتس توفرهتتا املنصتتات أن 

 متدن من إ اد روابط ومعام ت ومبادالت للمعلومات وتوا ل شبدي بقدر أكء من الاعالية  
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ا ليتتتتة يف البلتتتتدان الناميتتتتة التتتتس تتتتتتمدن متتتتن االستتتتتاادة متتتتن ورمبتتتتا توجتتتتد فوائتتتتد كبتتتت ة للشتتتتركات  -30
اخلتتتدمات الرقميتتتة التتتس توفرهتتتا املنصتتتات العامليتتتة  فاملنصتتتات الرقميتتتة إبمداهنتتتا خاتتتض تدتتتاليف املعتتتام ت 
مقارنتة ابملعتام ت التناظريتة، ممتا يتتيا فر تا  يف األستواس ا ليتة واألجنبيتة وخا تة للمشتاري  الباللتة الصتلر 

ة واملتوسطة اوجم  وقد تتيا منصات التجارة اإللدرتونية فر ا  للتصدير، ممتا عّدتن تلت  املشتاري  والصل  
من الو ول إىل خارا األستواس ا ليتة الصتل ة، ويقلتل اوتواجز أمتاق رايدة األعمتال، ويسشترك دت  ا رتفتني 

ن استتتاداق املنصتتات القائمتتة واألقتتران، ويتتوفر مصتتادر متويتتل جديتتدة للشتتركات الناشتتئة الصتتل ة  وإبمدتتا
للدف  والتجارة اإللدرتونية أن عّدن املشاري  الباللة الصلر والصتل ة واملتوستطة اوجتم متن زايدة املبيعتات، 
وخا تتة إذا كانتتت ختتتدق أستتواقا  متاصصتتة معينتتة  وابلتتتا ، عدتتن كتتذه املشتتاري  أن تعتمتتد علتتى منصتتات 

ل إىل مشرتين جدد، لدن دون أن تتنافس م  املنصتات  ومتن خت ل التجارة اإللدرتونية العاملية يف الو و 
استتتاداق البيتتاانت، عدتتن للشتتركات أن يستتن عملياهتتتا وتلتتي احتياجتتات املستتت لدني بشتتدل أفتتتل متتن 
ختت ل تقتتدمي ستتل  وختتدمات حستتب الطلتتب وتطتتوير منتجتتات مصتتممة حستتب احتياجتتاهتم  وعتتن  ريتتق 

متتتتن اخل فتتتات، متّدتتتتن املنصتتتتات الرقميتتتة مقتتتتدمي األ تتتتول خاتتتض تدتتتتاليف املعتتتتام ت والبحتتتث، واوتتتتد 
اخلتتدمات متتن االتصتتال بستت ولة أكتتء ابملستتت لدني )ا تملتتني(  وذلتت  ال يستتار فقتتط عتتن وجتتود أنتتواب  أو

جديتتتدة متتتن التجتتتارة يف املنتجتتتات واخلتتتدمات وامل تتتاق املتداولتتتة رقميتتتا ، ولدنتتته عّدتتتن أيتتتتا  التجتتتارة األكثتتتر 
اإلنرتنتت واالستتاادة متن املنصتات الرقميتة املاتلاتة متن أجتل يستني التوفيتق بتني  تقليدية من التحرك على

وترتاوح الاوائد ا تملة لشتركات ومستت لدي البلتدان املشرتين والبائعني وزايدة إلقاء التوء على املنتجات  
تنتتتتوب الالناجتتتتتة عتتتتن تعميتتتتق التاصتتتتو وتقستتتتيم العمتتتتل، واملداستتتتب إىل زايدة أوجتتتته الداتتتتاءة  متتتتنالناميتتتتة 

وابلنستتبة   خاتتض تدتتاليف وأستتعار املتتدخ ت واملنتجتتات الن ائيتتةو ، لتتدى ليتت  ال عبتتني التنبتتؤوإمدانيتتة 
لألفراد، تتيا املنصات الرقمية إمدانية الو ول إىل سل  وخدمات تتسم بنطاس أكء من التنتوب واالختيتار 

الطلتب أو وفتق احتياجتات  وبتدلاة أقل، كما توفر امل ءمة، وكذل  منتجات وختدمات مصتممة حستب
الشتتاو  وعدتتن للمستتت لدني االستتتاادة كتتذل  متتن تلقتتي الستتل  واخلتتدمات بشتتدل أستترب متتن ختت ل 

 جتنب اللجوء إىل اجل ات الوسيطة  
قتتد تدتتون املشتتاركة يف املنصتتات اإللدرتونيتتة أكثتتر فائتتدة للشتتركات الصتتل ة التتس وبوجتته عتتاق،  -31

، مثتتتل التجتتتارة يف أستتتواس الستتتياحة املتاصصتتتة ويف ة املعتتتاسوواتتتتح تنتتتافس يف قطاعتتتات ستتتوقية حمتتتددة
وم  أن ، وكذل  يف س سل القيمة ابألسواس اإلقليمية والناشئة  املنتجات اللذائية ذات القيمة املتافة

عدتن أن ، فت ن هتذه األنتواب متن املنصتات اإللدرتونيتة نستبيا   هتذه القطاعتات واألستواس قتد تبتدو  تل ة
العمتت ء ويقيتتق وفتتورات اوجتتم وإدرار التتدخل  ويف عتتدد أكتتء متتن الو تتول إىل لتتى تستتاعد املنتجتتني ع

بعض اواالت، قد متنا اواجة إىل املعارف ا لية ميزة للمنصتات املتجتذرة حمليتا ، ممتا عدن تا متن تتوف  
ختدمات أفتتل للمستتادمني ا ليتني  ويف حتاالت أخترى، تعتتء منصتات أخترى "حمليتة علتى الصتتعيد 

املي"  علتتى ستتبيل املثتتال، تعتتتء التتتأي ات الشتتبدية لايستتبوك عامليتتة بوجتته عتتاق، فيمتتا تعتتد التتتأي ات العتت
)أوبتتر( خا تتة إىل حتتد كبتت  بدتتل مدينتتة تعمتتل في تتا  وهتتذا يعتتة أن املنصتتات ا ليتتة  Uberالشتتبدية لتتت 

قتتل في تتا إىل منطقتتة علتتى الصتتعيد العتتاملي يتعتتني علي تتا إعتتادة تشتتديل التتتأي ات الشتتبدية يف كتتل متترة تنت
جديدة، وقد تواجه ابلتا  منافسة حملية أكء مما تواج ه املنصتات القتادرة علتى تتوف  كتل ختدماهتا متن 
دون وجتتود حملتتي  واملنصتتات الرقميتتة العامليتتة، إن أستتتيا استتتادام ا، قتتد تدتتون مايتتدة متتن ختت ل تتتوف  

بتدتتار واملشتتاري  الرقميتتة، ومتتن و تتتؤدي دور اكياكتتل األساستتية التتس عدتتن االستتتناد إلي تتا يف تطتتوير اال
 عنا ر البناء لرايدة األعمال على الصعيد ا لي ومتّدن من تسا  اإلبداب 

وفيمتتا يتعلتتق ابلتنافستتية، عدتتن للتحتتدايت التناظريتتة أن تدتتون مايتتدة ملتتوفري املنصتتات الرقميتتة  -32
ا لية أو اإلقليمية يف البلدان النامية  مث  ، يف جمموعة متنوعة من األسواس العمودية، تتنافس املنصات 

 Flipkartونيتتتتتتة )مثتتتتتتل اإلقليميتتتتتتة ابلاعتتتتتتل متتتتتت  املنصتتتتتتات العامليتتتتتتة القائمتتتتتتة، وخا تتتتتتة يف التجتتتتتتارة اإللدرت 
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)كير يب إن يب(  Airbnb)جوميا ترافل( م   Jumia Travel)فليبدارت( م  أمازون(، والسار واإلقامة )
 Netflix)أيروكوتتتتف( متتت   Irokotv)هتتتوتلز دوت كتتتوق((، والرتفيتتته املتعتتتدد الوستتتائط ) Hotels.comأو 

)ليتتتل كتتاب( متت  أوبتتر(  ويف  Little Cab)يوتيتتوب((، ومشتتاركة املركبتتات ) YouTube)نتالتتيدس( أو 
هتتتذه القطاعتتتات، فتتت ن كتتتون األنظمتتتة اإليدولوجيتتتة الرقميتتتة يف متتتدن البلتتتدان الناميتتتة ليستتتت علتتتى ناتتتس 
مستتوى الظتتروف التتس تعتمتد علي تتا املنصتتات العامليتة، عدتتن أن ياتتتا أستواقا  متاصصتتة حمميتتة إىل حتتد 

ئيستي للشتركات الناشتئة يف البلتدان الناميتة يف أن للمنصات ا لية واإلقليمية  ويتمثتل خيتار النمتو الر  ما
تتتتدخل فئتتتة منتتتت  جديتتتد )االبتدتتتار الرقمتتتي( أو أن تستتتعى لتتتدخول أستتتواس متاصصتتتة تدتتتون املنصتتتات 
العاملية د  قادرة علتى ختدمت ا أو دت  رادبتة يف ذلت  )التاتتيل(  وتتمتت  املنصتات الرقميتة يف البلتدان 

املنتجتات الرقميتة التس تعتمتد علتى هياكتل أساستية تناظريتة دت    النامية أبفتل فر ة للمنافسة يف فئتات
كاملتة وجمتتزأة، حيتث عدن تتا أن تقتدق عرتتتا  للقيمتتة، وإن كتان بتدلاتتة تشتليل أعلتتى، لتن يدتتون متاحتتا  

 خب ف ذل  للمست لدني ا ليني  
وخا تة يف وعدن لزايدة عمل املنصات الرقمية أن ييسر مرونة العمل ويزيد من فرص العمل،  -33

البلتتدان الناميتتة  ويتتروا  تتناب السياستتات واملمارستتون يف بعتتض البلتتدان الناميتتة لنمتتو اخلتتدمات القائمتتة 
على تدنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعاقد اخلارجي املؤير من أجل تتوف  الوظتائف وفترص التتعلم، 

 ابعتبار ذل  خطوة أوىل ممدنة للمشاركة يف االقتصاد الرقمي  

 التمدايل -ابء 
إن الارص حمل النقاش الوارد أع ه ليست مسلما  هبا، وال املداسب املشرتكة على نطاس واس    -34

فألدتتراف التنميتتة، يتعتتني االستتتاادة متتن منصتتات التجتتارة اإللدرتونيتتة العامليتتة يف البلتتدان الناميتتة لتتيس فقتتط 
ا ليتة  والبيتاانت اإلحصتائية  لشراء واست اد املنتجات األجنبية، بتل أيتتا  لتدعم اإلنتتاا ا لتي والصتادرات

ال زمتتتة إلجتتتراء يليتتتل للتطتتتورات يف هتتتذا الشتتتأن ليستتتت متاحتتتة، ولدتتتن هنتتتاك شتتتوادل متتتن أن استتتتاداق 
 منصات التجارة اإللدرتونية العاملية يف البلدان النامية سيؤدي إىل زايدة الواردات ابلدرجة األوىل  

اخلدمات الرقمية الس تقدم ا املنصات العاملية، ولدي تستايد البلدان النامية بشدل كامل من  -35
تتتتاا رواد األعمتتال إىل إمدانيتتة استتتاداق هتتذه اخلتتدمات بستت ولة كمشتترتين وابئعتتني  وال يتتزال هنتتاك 

إمدانية الو ول من يف اود عامل مشرتك تااوت يف إمدانية الو ول إىل العديد من املنصات  وهناك 
  أن منصتتتات التجتتتارة اإللدرتونيتتتة العامليتتتة تتتتوفر حلتتتوال    ومتتتاوتتتدودهتتتو عتتتدق وجتتتود حلتتتول دفتتت  عتتتء و 

إذا كتتان ينقصتت ا ال تستتتطي  استتتادام ا الناميتتة متداملتتة للتتدف ، فتت ن الشتتركات يف العديتتد متتن البلتتدان 
، مث   يف ولوحظت أيتا  تباينات ممايلةيف بن  أجني أو أحد الاروب  اوساب املصريف املطلوب وجود 

ويف أفريقيتا، فت ن أكتء   فيمتا صتو بيت  التطبيقتات ا مولتة أفريقيتا جنتوب الصتحراءيف  لعامليةاألسواس ا
والعربيتتة والارنستتية، ممتتا تتتد متتن  املنصتتات اإلع نيتتة ال تقبتتل إعتت انت بللتتات دتت  اإلندليزيتتة والءتلاليتتة

 إمدانية أمولة خدمات جديدة  
خمتا ر ذات  تلة، مثتتل متا يتعلتق بتزايدة تركتتز وفتت   عتن ذلت ، هنتاك شتتوادل متزايتدة بشتأن  -36

املنصتتات الرقميتتة العامليتتة وقوهتتتا الستتوقية، واملمارستتات التجاريتتة دتت  العادلتتة، واحتمتتال الستتعي لتحقيتتق 
الريت   وةتتة يتتد رئيستتي يتعلتتق زليتتات تركتتز الستوس  فقتتد حققتتت بعتتض املنصتتات الرقميتتة العامليتتة مراكتتز 

يف املائتة تقريبتا  متن ستوس البحتث علتى  90دودل، الس تبلتغ حصتت ا  سوقية قوية يف جماالت معينة مثل
اإلنرتنتتتت؛ وفيستتتبوك، التتتس تبلتتتغ حصتتتت ا يف ستتتوس وستتتائل التوا تتتل االجتمتتتاعي العامليتتتة الثلثتتتني وتعتتتتء 

يف املائتتتة متتتن اقتصتتتادات العتتتاس؛  90املنصتتتة الرائتتتدة يف جمتتتال وستتتائل التوا تتتل االجتمتتتاعي يف أكثتتتر متتتن 
يف املائة متن الستوس العامليتة لتجتارة التجزئتة عتء اإلنرتنتت وحصتة  40تبلغ حصت ا حوا  وأمازون، الس 



TD/B/EDE/4/2 

9 GE.20-02561 

ممايلة يف سوس خدمات اكياكل األساسية السحابية العاملية، من خ ل خدمات أمتازون الشتبدية  ويف 
)وي تشتتات( )اململوكتتة لِتنستتنت هولتتدينلز( أكثتتر متتن مليتتار مستتتادق  We Chatالصتتني، يوجتتد لتتدى 

علتتى ستتوس التتدف   -)علتتي ابي( )اململتتوك لعلتتي اباب(  Alipayمتت  حتتل التتدف   -ط، واستتتحوذت نشتت
بواستتتتطة األج تتتتزة ا مولتتتتة ابلدامتتتتل تقريبتتتتا  يف الصتتتتني  ويقتتتتدر أن حصتتتتة علتتتتي اباب يف ستتتتوس التجتتتتارة 

 يف املائة تقريبا    60اإللدرتونية يف الصني تبلغ 
اكيمنة ترج  جزئيا  إىل التأي ات الشبدية؛ وقتدرة املنصتات  وسرعة بلوغ هؤالء القادة الرقميني درجة -37

علتى استتتا ص البيتاانت والتتتحدم في تتا ويليل تا؛ وتدتتاليف التليت  املرتاعتتة أمتتاق املستتادمني  وترجتت  جزئيتتا   
كتتتذل  إىل اخلطتتتوات التتتس اختتتتذهتا املنصتتتات لتعزيتتتز القتتتوة الستتتوقية، بطتتترس من تتتا االستتتتحواذ علتتتى املنافستتتني 

ملني، والتوس  يف منتجات أو خدمات تدميلية، واالستثمار على حنتو استرتاتيجي يف البحتوث والتطتوير، ا ت
وممارستتة التتتلط يف دوائتتر  تتن  القتترار ا ليتتة والدوليتتة، وإقامتتة الشتتراكات بشتتدل استترتاتيجي متت  املؤسستتات 

نميتة الطويلتة األجتل، وهتو أن املتعددة اجلنسيات يف القطاعتات التقليديتة  وةتة شتادل ذو  تلة متن منظتور الت
املنصات الرقمية الناجحة يف العديد من البلدان النامية، عندما تصل إىل مدى معني، عدن أن تصتبا أهتدافا  

)الزادا(  Lazada جذابة ل ستحواذ من قبل ال عبني العامليني  فعلى سبيل املثال، استتحوذت علتي اباب علتى
)ووملتتتارت( علتتتى فليبدتتتارت؛  Walmartوأمتتتازون علتتتى "ستتتوس" )دتتتريب كستتتيا(؛ و)يف جنتتتوب شتتترقي كستتتيا(؛ 

 " )الءازيل( 99)ديدي تشوشينغ( على " Didi Chuxingو
إن افتقتتار العديتتد متتن البلتتدان الناميتتة ملنصتتات االبتدتتار الرقميتتة لتته تبعتتات كبتت ة فيمتتا يتصتتل  -38

ات االبتدتار العامليتة يف زايدة تقويتة مستارات ابلتنمية  فمن بني النتتائ  ا تملتة أن تتستبب هيمنتة منصت
االبتدار التدنولوجي الس قد تدون د  متستقة مت  احتياجتات الستوس يف البلتدان الناميتة  ومتن املترجا 

أحدث املستوايت التدنولوجية الس متنا أعلى درجة من األهيتة أن تظل منصات االبتدار العاملية على 
  ومن د  املرجا أن هتتم أيتتا  إب تاد ابتدتارات أبستط وأرختو وأقتوى على النطاس العاملي والعائدات

تناستتب منشتتلت التصتتني  التتس س تقتتم بعتتد ابلتحتتديث إىل التصتتني  التتذكي  وقتتد يتتؤدي ذلتت  إىل إبتتراز 
اخلطر املتمثل يف احتمال أن يزداد تراج  العديتد متن البلتدان الناميتة يف جمتال االقتصتاد الرقمتي  وفتت   

رمبا تقل أيتتا  فترص نشتوء منصتات ابتدتار رقميتة حمليتة يف البلتدان الناميتة مبترور الوقتت، مت  عن ذل ، 
تعزيز القوى الستوقية واالبتداريتة للمنصتات العامليتة  ورمبتا تاقتد البلتدان التس تتالتف يف جمتال االقتصتاد 

جة لقدرة املطورين مركزة الرقمي القدرة على تطوير أنظمة إيدولوجية ابتدارية حملية إذا كانت الدتلة اور 
 بشدل متزايد يف التدنولوجيا املصممة أساسا  الحتياجات منا ق جلرافية أخرى 

خمتلاتتتتة أيتتتتتا  علتتتتى املشتتتتاري  الباللتتتتة الصتتتتلر  كاثروستتتتيدون لطبيعتتتتة ومتتتتدى إنشتتتتاء املنصتتتتات  -39
أكثتر تعقيتتدا   والصتل ة واملتوستطة اوجتم يف البلتدان الناميتتة  وقتد يعدتس بتطء التقتتدق حنتو استتادامات

واملوارد والنظم امل ئمة  فمث  ، يف  ناعة السياحة يف  واووافزللتدنولوجيات الرقمية نقصا  يف امل ارات 
بعتض االقتصتادات الناميتتة، يتّد الاجتوات يف امل تتارات متن متتدى قتدرة الانتادس الصتتل ة علتى االتصتتال 

اتصتتتال جيتتتدة  ويف الزراعتتتة، ال عدتتتن استتتتاداق تقنيتتتا  ابلتتتنظم العامليتتتة، حتتتىت وإن كانتتتت لتتتدي ا إمدانيتتتة 
املنصتتات اإللدرتونيتتة إال إذا أمدتتتن للشتتركات اوصتتول علتتتى التتدعم التدميلتتي يف شتتتدل بنتتاء القتتتدرات 

التدريب أو د  ذل  من أشدال املساعدة التقنية الس متدن ا من اوصول على التمويل أو استتيااء  أو
 معاي  اجلودة 

هامتتة وجدليتتة، وهتتي تتتدفقات البيتتاانت عتتء اوتتدود، التتس متثتتل شتتاد    وهنتتاك مستتألة أختترى -40
للحدومتتات واملنصتتات الرقميتتة علتتى الستتواء، وذلتت  ألستتباب خمتلاتتة متت  تبتتاين اآلراء وتعتتارف املصتتاحل  
وحيتتتث إن البيتتتاانت التتتس ينتج تتتا املوا نتتتون واملؤسستتتات التجاريتتتة واملنظمتتتات يف بلتتتد متتتا تشتتتدل متتتوردا  

يا  يف االقتصتتاد الرقمتتي عدتتن تستتا ها الستتتحداث قيمتتة اقتصتتادية، تنشتتأ قتتتااي ختتتو اقتصتتاداي  رئيستت
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"سيادة" البياانت فيما يتعلق ابلتحدم يف البياانت وإمدانية اال  ب علي ا واوقوس في ا على الصعيد 
املنصتة  ة البيتاانت  ويف إ تار النظتاق التراهن، فت نيسني نوعيتالدو  وختصيو القيمة الس قد تنشأ عن 

الس جتم  البياانت من املستادمني هي الس تتحدم يف هذه البياانت وعدن ا أمولت تا  ونتيجتة لتذل ، 
ف ن املنصات الرقمية العاملية لدي ا ميزة من انحية ادتناق القيمة املتعلقتة ابلبيتاانت  وابلتتا ، فت ن اخليتار 

تارجة يف إقليمته عدتن أن يدتون تقييتد تتدفقات الوحيد أماق البلد الرادب يف التحدم يف البيتاانت املست
البيتتاانت عتتء اوتتدود  ويتترتدد العديتتد متتن البلتتدان يف التالتتي عتتن التتتحدم يف البيتتاانت دون أن يتتتتا 

عدن أن يصل عليه يف املقابل  وم  اعتبار البياانت موردا  قيما  بشدل متزايد يف االقتصاد الرقمتي،  ما
للشتركات األجنبيتة ابستتاراا البيتاانت دون قيتود  وابإلتتافة إىل ذلت ،  يقل استتعداد البلتدان للستماح

ومتت  الرتكتتز العتتاملي للمنصتتات، فتت ن التتتدفق اوتتر للبيتتاانت عتتادة متتا يعتتة التتتدفق يف اجتتتاه واحتتد  ومتتن 
األستتباب األختترى التتس تستتذكر للنظتتر يف استتتاداق حتتواجز أمتتاق تتتدفقات البيتتاانت عتتء اوتتدود املاتتا ر 

من الدول األخرى، وخطر االخرتاس اواسويب، واواجة إىل اال  ب علتى  واملراقبةالقومي، على األمن 
 البياانت بس ولة ألدراف إنااذ القانون  

متتن  تعتتتءومتتن منظتتور جلتترايف، فتت ن معظتتم البلتتدان يف سلستتلة قيمتتة البيتتاانت العامليتتة الناشتتئة  -41
متتوردي البيتتاانت، وقلتتة فقتتط متتن املنصتتات والبلتتدان التتس تتلقتتى معظتتم البيتتاانت إبمداهنتتا أن يوكتتا إىل 

ملية، وكذل  يف منتجات بياانت ذات قيمة متافة عدن ابلتا  أمولت ا  ويف سلسلة قيمة البياانت العا
بعتتتتتض س ستتتتتل القيمتتتتتة ا تتتتتددة ذات الصتتتتتلة مثتتتتتل منصتتتتتات اإلعتتتتت انت ومقتتتتتدمي اكياكتتتتتل األساستتتتتية 
الستتحابية، فتت ن البلتتدان الناميتتة رمبتتا تظتتل يف موقتتف التتتاب ، حيتتث ترتكتتز القيمتتة والبيتتاانت لتتدى بتتتت  

ل أن تصتتبا منصتتات عامليتتة  وقتتد يستتار ذلتت  عتتن ظ تتور نتتوب جديتتد متتن التبعيتتة الدوليتتة، حيتتث تتمتت
البلتتدان الناميتتة جمتترد مقتتدق للبيتتاانت اخلتتاق للمنصتتات الرقميتتة العامليتتة، التتس تتاتتذ متتن التتوالايت املتحتتدة 
والصتتني مقتترا  كتتا ابلدرجتتة األوىل، بينمتتا تتتتطر إىل التتدف  كتتذه املنصتتات للحصتتول علتتى التتذكاء الرقمتتي 

 املنت  من بياانهتا  
ملعظتم البلتدان متن أجتل ادتنتاق القيمتة يف االقتصتاد ة الشتائدويعد فترف التترائب متن الطترس  -42

الرقمتتتي  فمتتتن بتتتني التحتتتدايت الرئيستتتية التتتس تشتتتدل ا املنصتتتات الرقميتتتة أمتتتاق التنميتتتة هتتتي قتتتدرهتا علتتتى 
لتجنتتب دفتت  نصتتيب عتتادل متتن التتترائب  وتعتمتتد املنصتتات الرقميتتة ممارستتات تتتريبية مثلتتى استتتاداق 

لتتس يصتتعب تقييم تتا وقياستت ا  وحيتتث إن هتتذه األ تتول دتت  بشتتدل كبتت  علتتى األ تتول دتت  املاديتتة، ا
  وهنتاك للتاطتيط التتريي املتحايتل يف إ تار القتانوناملادية يس ل نقل تا حتول العتاس، ف هنتا تتتيا فر تا  

مشدلة أخرى تتمثل يف عدق الوتوح بشأن مدان إنتاا القيمة  فنسبة كب ة متن القيمتة املستتحدية يف 
متتتن املستتتتادمني عتتتن  ريتتتق البيتتتاانت التتتس ينتجوهنتتتا  وكتتتل هتتتذه العوامتتتل تتتتتيا االقتصتتتاد الرقمتتتي أتي 

للمنصات العاملية نقل األرابح من الوالايت القتائية ذات املعدل التريي املرتا  إىل الوالايت القتائية 
ذات املعدل التريي املنااض، ومن و خاتض املعتدل الاعلتي كتا  وعلتى ستبيل املثتال، استتسحدث يلثتا 

يف املائتتتة فقتتتط متتتن  10ختتارا التتتوالايت املتحتتتدة، ولدتتتن حتتوا   2017رابح ألاابتتت وفيستتتبوك يف عتتتاق أ
 الناقات التريبية كاتني الشركتني ذهبت إىل اخلارا 

إن التوجه حنو زايدة إنشاء املنصات مقرتن بتحوالت يف سوس العمل وبظ ور أشدال جديدة  -43
د متزايتتد متتن األشتتااص التتذين يعملتتون علتتى املنصتتات متتن العمالتتة  وعلتتى وجتته اخلصتتوص، هنتتاك عتتد

حسب الطلب، ابعتبارهم من فرادى املتعاقدين العاملني وساهبم اخلاص أو من العمال املستتقلني  ويف 
العديد من اواالت، وفيما تتاظ مال  املنصة بناس مستوى التحدم يف ظروف العمل كأي  احب 

مل األير السلي لع قة العمل هذه، حيتث ياقتد معظتم املتزااي عمل كخر، ف ن العامل الارد هو من يتح
أقل من مستوايت اود  عمل التعاون اجلماعياملرتبطة بدونه موظاا   وكث ا  ما يعة ذل  أن األجر عن 
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تتدفقات دختل ال عدتن التنبتؤ هبتا و تب علتي م العمتل متن  إدارةاألدىن لألجور وأنه  ب علتى العمتال 
العمتال االعتياديتة يف أي ع قتة عمتل  وأ تبا تصتنيف هتذه األنتواب متن الوظتائف يف دون أوجه محاية 

 االقتصاد الرقمي مسألة جدلية، م  وجود كاثر حمتملة على حقوس العمال  
وبعيدا  عن اجلوانب االقتصادية البحتة، هنتاك شتوادل متزايتدة بشتأن مستائل متعلقتة ابخلصو تية  -44

 س، وكذل  املاا ر املتصلة ابملراقبة اجلماعية واالستعمار الرقمي  واألمن، والدعقرا ية واألخ 

 دور السيا ال الوطنية ن ا تمدايف واغتنام مزيد من البيمة -رابعاا  
فب مداهنا أن تدعم التنميتة، ولدتن متن  أبعد من أن تدون تلقائية للرقمنة النتائ  اإل ابية إن  -45

يتوقف األير الصايف علتى مستتوى التنميتة سو  أن يدون توزي  أي قيمة حمققة توزيعا  منصاا  د  املرجا 
، وكتذل  علتى السياستات املعتمتدة علتى كمتا ورد أعت ه  في تاواجل تات املعنيتة واالستعداد لتدى البلتدان 

  والدو واإلقليمي الصعد الو ة 
السياستتتتات يف البلتتتتدان علتتتتى  تتتتناب تستتتتببت الرقمنتتتتة يف ظ تتتتور يتتتتدايت أساستتتتية أمتتتتاق لقتتتتد  -46

وهتتتتي انجتتتتتة يف املقتتتتاق األول عتتتتن الاجتتتتوات الرقميتتتتة، واالخت فتتتتات يف متتتتدى  مستتتتتوايت التنميتتتتة كافتتتتة 
إ تاد  تيلة بديلتة ل قتصتاد الرقمتي تتؤدي إىل االستعداد، وشدة تركز القوة السوقية  وهناك حاجتة إىل 

  البيتتاانت والتتذكاء الرقمتتياستتتاداق تتتائ  أكثتتر تتتوازان  وإىل توزيتت  أكثتتر عدالتتة للمداستتب ا ققتتة متتن ن
  وعدتتتتتن اللعبتتتتتة قواعتتتتتد بتحديتتتتتد الرقمتتتتتي االقتصتتتتتاد تشتتتتتديلوتتتتتتؤدي اودومتتتتتات دورا  ابلتتتتتغ األهيتتتتتة يف 

م اجل تود الراميتة إىل للسياسات االستباقية أن توجه االقتصاد الرقمي إىل اجتاه إ ايب وبطريقة عدن ا دع
يقيق أهداف التنمية املستتدامة  ويتطلتب ذلت  تدييتف السياستات والقتوانني واللتوائا القائمتة واعتمتاد 

 اجلديد من ا يف جماالت أخرى  
البلدان الستحداث القيمة وادتنام ا يف العصر هتيئة يف وتؤدي السياسات الو نية دورا  حيواي   -47

  ولدن مبا أن كاثر الرقمنة تعتمد بقوة على السياس، ف نه ال يوجد هن  واحتد مناستب للجميت   الرقمي
وينتتاقش هتتذا الاصتتل عتتدة خيتتارات سياستتاتية علتتى الصتتعيد التتو ة، وستتيسنظر يف بعتتض من تتا أيتتتا  يف 

 الاصل اخلامس الذي يتناول دور االستجاابت السياساتية على الصعيدين اإلقليمي والدو   

  د الفجوال الرقمية وحتسني درجة اال تعداد -لفأ 
 تتروراي  هناك حاجة ل هتماق بتمان إمدانية االتصال املويوس واملعقتول التدلاتة، التذي يعتد  -48

  وهتتو عثتتل يتتداي  رئيستتيا  يف العديتتد متتن أقتتل البلتتدان الستتتحداث القيمتتة وادتنام تتا يف االقتصتتاد الرقمتتي
 اية والنائية  جوا ، وخا ة يف املنا ق الري

يف االقتصتادات الناميتة، وخا تة يف  شاري  الباللة الصلر والصتل ة واملتوستطة اوجتمويتاا امل -49
أقتتل البلتتدان جتتوا ، إىل إمدانيتتة اوصتتول بتدلاتتة معقولتتة علتتى اكياكتتل األساستتية املناستتبة متتن تدنولوجيتتا 

القتصتاد الرقمتي  ويشتمل ذلت  استتاداق املعلومات واالتصاالت لدي تتمدن من املنافستة باعاليتة يف ا
إمدانيتتة االتصتتال ابلنطتتاس العتتريض،  -وبشتتدل متزايتتد  -اكواتتتف ا مولتتة، علتتى األقتتل، ولدتتن كتتذل  

الس يتعني توسيع ا أيتا  لتشمل املنا ق الرياية مبعدالت و ول معقولة التدلاة  وابإلتافة إىل ذلت ، 
حباجتتة إىل املستتاعدة لدتتي تستتتادق تدنولوجيتتا  توستتطة اوجتتمشتتاري  الباللتتة الصتتلر والصتتل ة واملفتت ن امل

 املعلومات واالتصاالت باعالية أكء  
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وختتلف البلدان يف مراحل استعدادها للمشاركة وادتناق الارص متن الرقمنتة وإنشتاء املنصتات   -50
جارية يف البلدان ويلزق بذل ج ود من أجل بناء القدرات ال زمة ملساعدة املزيد من النا، واألعمال الت

 النامية على العمل كمطورين ومنتجني ومصدرين يف االقتصاد الرقمي  
ولدتتي تتتتمدن البلتتدان الناميتتة متتن االستتتاادة متتن التجتتارة اإللدرتونيتتة، ف هنتتا حباجتتة إىل تنتتاول  -51

اة يف جمال عدد من اكاالت السياساتية، وخا ة تعزيز توف  اكياكل األساسية واخلدمات املعقولة التدل
تدنولوجيتتتتا املعلومتتتتات واالتصتتتتاالت، وتقتتتتدمي حلتتتتول للتتتتدف ، ويستتتتني اللوجستتتتتيات التجاريتتتتة وتيستتتت  
التجتتارة، وهتيئتتة األ تتر القانونيتتة والتنظيميتتة املناستتبة، وتعزيتتز تنميتتة م تتارات التجتتارة اإللدرتونيتتة، وتيستت  

 ملتدى االستتعداد للتجتارة اإللدرتونيتة ةستريعال ات األوندتتادتقييمتإمدانية اوصول على التمويتل  وتعتد 
نقطتتتتة انطتتتت س مايتتتتدة ألقتتتتل البلتتتتدان جتتتتوا  ولل هتتتتا متتتتن البلتتتتدان عتتتتن  ريتتتتق يديتتتتد جمتتتتاالت التحستتتتني 

 والتدخ ت السياساتية الس عدن أن تساعد على اود من العقبات 

  عزيز رايدة األعمال الرقمية و سخري املنصال الرقمية احمللية -ابء 
يعتء تطوير القدرات اإلنتاجية ل قتصاد الرقمي ذا أهية ابللة للبلتدان الناميتة  وال ينطتوي ذلت   -52

 فقط على إنشاء منصات رقمية، بل أيتا  على تيس  رايدة األعمال الرقمية ورقمنة الشركات القائمة  
نتوب املشتاه د وس يتمدن سوى بتعة بلدان من تعزيز نظاق إيدولوجي مزدهر للمنصتات متن ال -53

يف الصتتتني والتتتوالايت املتحتتتدة  وقتتتد  تتتادت بعتتتض البلتتتدان الناميتتتة سياستتتات حمتتتددة تستتتت دف متدتتتني 
املنصات ا لية من النمو  وعلى سبيل املثال، يظر إييوبيا املنصات األجنبية يف جمتال مشتاركة املركبتات 

 Zay Rideو )رايتتد( Rideمثتتل  -متتن إقامتتة عمليتتات كتتا، فظ تترت يف دياهبتتا ختتدمات بديلتتة متنوعتتة 
مصتممة خصيصتا  للظتروف ا ليتة مثتل السترعات البطيئتة لونرتنتت، ونقتو  -)إّ (  Ettaو )زاي رايد(

اكواتتتف الذكيتتة وأنظمتتة التتدف  ابألج تتزة ا مولتتة  ويف كينيتتا، تواجتته املنصتتات األجنبيتتة يف جمتتال مشتتاركة 
كتتتتاب  ويف بلتتتتدان أختتتترى، أدت القتتتترارات املركبتتتتات مثتتتتل أوبتتتتر منافستتتتة متتتتن شتتتتركات حمليتتتتة مثتتتتل ليتتتتتل  

االسرتاتيجية من املنصات الرقمية العاملية بعدق دخول سوس معينة إىل إ حة اكال لنمو شتركات حمليتة، 
مثل جمموعة جوميا، وسوس  وابلتا ، ف نه بنتاء علتى السياستة البيئيتة وظتروف الستوس عدتن للمنصتات 

ل ستمرار يف البلدان النامية، ولدن ا تواجه يدايت على األرجا الرقمية ا لية أن تصبا خيارات قابلة 
 عندما تسعى إىل توسي  نطاس أنشطت ا  

املباشتتر ألستتواس املنتجتتات الرقميتتة التتس  وقتتد يدتتون متتن املردتتوب فيتته تتتوف  التتدعم السياستتاي -54
تتوافتتق في تتا اإلمدتتاانت واخلتتءات اإلجائيتتة اإلقليميتتة، مثتتل منصتتات امليتتل األختت  للمتتدفوعات الرقميتتة، 
والتمويتتل البتتالغ الصتتلر، والصتتحة الرقميتتة  وقتتد تستتعى اودومتتات أيتتتا  إىل دعتتم إنشتتاء منصتتات ونظتتم 

متتتتتي  ويتمثتتتتل التحتتتتتدي يف يديتتتتتد مستتتتتارات االبتدتتتتتار ذات إيدولوجيتتتتة ل بتدتتتتتار علتتتتتى الصتتتتتعيد اإلقلي
اإلمداانت  ويلة األجل والعمل على توف  هياكل أساستية رقميتة مشترتكة وماتوحتة ومتدينيتة  وينطتوي 
ذلت  جزئيتتا  علتتى يستني تدامتتل متتا هتو قتتائم متتن التتنظم املستجلة امللديتتة، متتث   عتن  ريتتق إلتتزاق مشتتللي 

 سني الواج ات البينية لءام  التطبيقات داخل البلدان وعءها  اكاتف ا مول إب حة و/أو ي
يف القطاعتتتتتات الرقميتتتتتة واملستتتتتتندة إىل الرقمنتتتتتة عتتتتتام   رئيستتتتتيا  تعزيتتتتتز رايدة األعمتتتتتال ويشتتتتتدل  -55

يف أدلبيتتتة البلتتتدان الناميتتتة، قتتتد تدمتتتن فتتترص الستتتوس بصتتتاة و  الستتتتحداث القيمتتتة علتتتى الصتتتعيد ا لتتتي 
عدن أن تسعى السياسات إىل يايز و  دمات الرقمية ا لية و/أو اإلقليمية لسل  واخلاخا ة يف أسواس 

وقد تدمن   قواعد معرفة تقنية تدميلية ومتعمقة تطويرخمتلاة داخل منطقة ما على عنقودية جمموعات 
يف املنتجتتات الرقميتتة التتس يصتتعب تدرارهتتا يف أمتتاكن أختترى، والتتس يوجتتد كتتا احتيتتاا اإلمدانيتتة األكتتء 

 ا  موق  معني بتدلاة منااتة نسبييف على الصعيد ا لي، والس عدن نقل ا أو إعداد نساة من ا 



TD/B/EDE/4/2 

13 GE.20-02561 

 اجلماعيتتتتة اواستتتتوبية الءجمتتتتة فعاليتتتتات مثتتتتل مستتتتابقات علتتتتى تركيزهتتتتا اودومتتتتات تقلتتتتل أن وعدتتتتن -56
( أو املشتتاري  الرفيعتتة املستتتوى مثتتل جممعتتات bootcamps( ومعستتدرات التتتدريب )Hackathon - يونهاكتتا)

عتتتن  ريتتتق بتتترام  يف جمتتتال رايدة األعمتتتال  ةالتتتمنياملعتتتارف ، وأن تدثاتتته علتتتى تعزيتتتز استتتتحداث االتدنولوجيتت
ن تنظتتر يف ستتبل متدتتتني أيتتتا  أوعدن تتا  التوجيتته، والتتتدريب امل تتة، والتلمتتذة الصتتناعية، والتتتدريب التتداخلي 

وإعطاء القدوة للنستاء عدتن أن يستاعد يف التوجيه وإقامة شبدات التوا ل   فيف هذا اكالرائدات األعمال 
 علتى بتدء مشتاري  يف جمتا  هتنالتللب على التحيزات اجلنسانية أو املعاي  الثقافية املرتساة الس قد تقيتد قتدر 

أو استتمرارهن في تا  ويف هتذا الصتدد، أ لتق األوندتتاد  التدنولوجيتا املستتندة إىل البيتاانتو التجارة اإللدرتونيتة 
 مبادرة التجارة اإللدرتونية للنساء هبدف متدني رائدات األعمال الرقمية يف البلدان النامية  

 قطتتتتاب رقمتتتتي أقتتتتوىوجتتتتود ن االقتصتتتتاد الرقمتتتتي متتتت القيمتتتتة علتتتتى اوصتتتتول أتمتتتتني يتطلتتتتبال و  -57
ج تتتود أوستت  لتمدتتتني مؤسستتتات األعمتتتال يف ليتتت  القطاعتتتات متتتن بتتتذل أيتتتتا  بتتتل يتطلتتتب ، فحستتب

ويتصتتتل هتتتذا علتتتى األختتتو، يف العديتتتد متتتن أقتتتل البلتتتدان جتتتوا ،   االستتتتاادة متتتن التدنولوجيتتتات الرقميتتتة
يقتتق الشتتركات التتس تستتتثمر يف تدنولوجيتتات املعلومتتات واالتصتتاالت وبوجتته عتتاق،  ابلزراعتتة والستتياحة 

 التجارية املؤسسات مالدي من العديد أن بيد  أكء وتدون أقدر على املنافسة ويقيق األرابح إنتاجية
خبا تتتتة يف أقتتتتل البلتتتتدان جتتتتوا ، ياتقتتتترون إىل القتتتتدرات وامل تتتتارات والتتتتوعي و  الناميتتتتة، البلتتتتدان يف الصتتتتل ة

تنميتتة  إدمتتاا ذلتت معاجلتتة  ستتبل ومتتنة  عمليتتات التجاريتتالالرقمتتي يف إمدانيتتة االتصتتال ل ستتتاادة متتن 
  األعمتتال إدارة علتتى للتتتدريب العامتتة املنتتاه  يف واالتصتتاالت املعلومتتات تدنولوجيتتااخلا تتة ب  تتاراتامل

املشتاري  مات يف التعاون مت  القطتاب اخلتاص لتقتدمي املزيتد متن التتدريب إىل اودو  تنظر أن أيتا   وينبلي
  ية االستاادة من املنصات الرقميةالصلر والصل ة واملتوسطة اوجم بشأن كياابللة 

 السيا ال املتعلبة ابلةياانل -جيم 
لحيلولتتة دون زايدة االعتمتتاد علتتى اللتت  يف االقتصتتاد العتتاملي املستتتند إىل البيتتاانت، ينبلتتي أن ل -58

 تستتعى استترتاتيجيات التنميتتة الو نيتتة إىل التترتوي  للتحتتديث الرقمتتي )إتتتافة القيمتتة( يف س ستتل القيمتتة
قد يتطلب هتذا سياستات و نيتة   و "يسني نوعية" البياانت ، وتعزيز القدرات ا لية لا ة ابلبياانتاخل

  لتحسني إمدانيتة ادتنتاق الاترص والتصتدي للماتا ر والتحتدايت املرتبطتة ابلتوست  يف البيتاانت الرقميتة
البيتتاانت والتتتحدم في تتا؛ رئيستتية املتعلقتتة ابلسياستتات كيتتف عدتتن ختصتتيو ملديتتة ال القتتتااي وتتتتتمن

وكيف عدن بناء يقة املستت ل  ومحايتة خصو تية البيتاانت، وكيتف عدتن تنظتيم تتدفقات البيتاانت عتء 
  اودود، وكيف عدن بناء امل ارات والقدرات ذات الصلة لتسا  البياانت الرقمية ألدراف التنمية

علتتى تصتتادية متتن البيتتاانت الرقميتتة املداستتب االقتقاستتم وقتتد  سرحتتت مقرتحتتات متنوعتتة لتتتمان  -59
البياانت م  املنصتات عتن  ريتق يتشاركون فالبعض يركز على تقدمي أجور لألفراد الذين  أكثر إنصافا  حنو 

اختتتاذ ملديتتة يركتتز علتتى والتتبعض اآلختتر   أستتواس البيتتاانت الشاصتتية أو عتتء  تتناديق البيتتاانت االستتتئمانية
ستيدون متن و  لرقميتة أساستا  لترتاث مشترتك جديتد للبيتاانت الرقميتة البياانت اجلماعيتة و تناديق البيتاانت ا

  التروري اختبار هذين اخليارين ود ها من خيارات، وتقدير جدواها ومزااي وعيوب كل من ا 
ترتيبتتات أمنيتتتة   ومتتتن امل تتم وجتتتود خا تتة عنايتتة البيتتتاانت وأمتتن البيتتتاانت خصو تتية وتتطلتتب -60

 ملواج تةولتوائا  قتوانني إىل حاجتةوهنتاك   علتى حنتو متعمتد استتاداق البيتاانتسوء من لحماية لخمتلاة 
 لع تتتتتتا عدتتتتتتن التتتتتتس الشاصتتتتتتية البيتتتتتتاانتبشتتتتتتأن ماهيتتتتتتة  قواعتتتتتتد ووتتتتتتت  ؛الشاصتتتتتتية البيتتتتتتاانت ستتتتتترقة

التجاريتتتة  األعمتتتال جتتتاذا يقيتتتق وتتتتمان ؛بتتتذل  القيتتتاق وكيايتتتة حتتتذف ا، أو يويل تتتا أو استتتتادام ا أو
 ومايتة العامتة ال ئحتةيف الوقتت التراهن، تشتدل و  ت ملداسب  ني تا اكتمت  كدتل ستندة إىل البياانامل

 محايتتة جتتتاه هنتت  أمشتتل ،2018 متتايو/أاير يف هبتتا العمتتل بتتدأ والتتس ،األورويب االيتتاد وتتتع ا التتس البيتاانت
   عاملية كاثر عليه ترتتبو  البياانت،
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وإلجراء يليل متوازن آلاثر تدفقات البياانت عء اودود، يلزق مراعاة املصاحل املتباينة ملاتلف  -61
واألفتتتتراد  وحيتتتتث إن هتتتتذه املصتتتتاحل ليستتتتت دائمتتتتا   والعنا تتتتر الااعلتتتتةالبلتتتتدان واودومتتتتات والشتتتتركات 

متطابقتتتة، تظ تتتر املعتتتت ت واملقايتتتتات  وقتتتد تقتتترر اودومتتتات تقييتتتد تتتتدفق البيتتتاانت ألستتتباب مثتتتل 
اخلصو ية ومحاية املوا نني، واألمن، واواجة إىل تعزيز التنمية االقتصادية الو نية واملنافسة يف الستوس  

يتتتارات السياستتتاتية  وتطبتتتق بلتتتدان خمتلاتتتة أنظمتتتة خمتلاتتتة، تتتترتواح بتتتني وتعتمتتتد النتيجتتتة الن ائيتتتة علتتتى اخل
 السماح ابلتدفق اور للبياانت وممارسات تو ني البياانت  

  يا ال املنافسة -دال 
فتتتت ن هنتتتتاك حاجتتتتة إىل  الرقمتتتتي، االقتصتتتتاد يفالستتتتوس  تركتتتتز إىل وامليتتتتل الشتتتتبدية لتتتت اثر نظتتتترا   -62

ويتعني تعديل األ ر القائمة   وادتنام ا القيمة استحداث سياس يفم م  دورب املنافسة سياسةاتط ب 
ويستند الن   السائد حاليا  يف لوائا مدافحة االحتدتار  يف العصر الرقمي تنافسية وحرة لتوف  أسواس 

 علتى النظتر، ليشتمل توستيعه وينبلتي  إىل قيا، الترر الواق  على املستت لدني يف شتدل أستعار مرتاعتة
واختيار املست ل ، وهيدل السوس،  الشاصية، البياانت ومحاية املست ل ، خصو ية يف املثال، سبيل

  جتميد املعام ت، واآلاثر النالة عن تلي الوتداليف 
إزاء ال عبتتتني امل يمنتتتني يف اكتتتال  املنافستتتة قتتتانون إناتتتاذلتتتزايدة فعاليتتتة  خمتلاتتتة وستتتائل وتوجتتتد -63

سوء األوجه ا تملة لتقييم و  الصلة، ذات السوس يديد يف العناية توخي  ريق عن مث    وذل الرقمي، 
وبقدر ما تتستىن   لقوة السوقية، ويديث األدوات املستادمة يف عمليات استعراف اإلدمااااستاداق 

اعتبتار وتتت  اللتوائا أداة لتتتمان يف بعتتض اوتاالت مقارنتة اخلتدمات املقدمتتة مت  املنتاف  العامتتة، ينبلتي 
أاي  كتتان اخليتتار املعتمتتد، يتعتتني علتتى البلتتدان   و لو تتول املاتتتوح والعتتادل أمتتاق ليتت  املؤسستتات التجاريتتةا

  (6)إنااذ سياسات املنافسةيف جمال هتا االنامية أن تعزز قدر 

  يا ال فرض الضرائب -هاء 
الرقمتتي   يشتتدل فتترف التتترائب شتتاد   رئيستتيا  كختتر فيمتتا يتعلتتق ابدتنتتاق القيمتتة يف االقتصتتاد -64

وتعيتتتد البلتتتدان التادتتت  يف كيايتتتة توزيتتت  اوقتتتوس التتتتريبية ملنتتت  احتمتتتال فتتترف تتتترائب دتتت  كافيتتتة علتتتى 
بتني األمتاكن التس تساترف   ف ناك عدق توافق املنصات الرقمية الرئيسية يف االقتصاد الرقمي سري  التطور

وملتا كانتت  في ا القيمة وكيايتة استتحداي ا في ا حاليا  الترائب على األرابح، واألماكن الس تسستحدث 
البلتتدان الناميتتة بصتتاة رئيستتية أستتواقا  للمنصتتات الرقميتتة العامليتتة، وكتتان مستتتادموها يستتاهون بقتتوة يف 

القيمتتة املستتتحدية فترف التتترائب علتى ستتبل الستتلطات يف هتذه البلتتدان تتدر، توليتد القيمتتة واألرابح، 
  ملنصاتهذه اداخل والايهتا القتائية من قبل 

ويف معظم أحناء العاس، دالبا  ما تركز اجل ود السياستاتية املتعلقتة باترف التترائب يف االقتصتاد  -65
الرقمتتتي علتتتى فتتترف التتتترائب علتتتى الشتتتركات واملنصتتتات الرقميتتتة الرئيستتتية  ومتتت  ذلتتت ، يتمثتتتل الرتكيتتتز 

صتتت فة املتنقلتتتة  األساستتتي يف عتتتدة بلتتتدان أفريقيتتتة علتتتى فتتترف التتتترائب علتتتى مستتتتادمي اإلنرتنتتتت وال
يدون هذا النوب من فترف التترائب جتذااب  للحدومتات، ولدنته عدتن أن يي بنتيجتة عدستية إذا  وقد

 أدى إىل تراج  النشاط االقتصادي بتقليل عدد مستادمي اإلنرتنت النشطني  

__________ 

  فريق اخلءاء اودومي الدو  املعة بقوانني وسياسات املنافسةسائل يف دورات جتري أيتا  مناقشة هذه امل (6)
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  يا ال العمالة و وق العمل -واو 
روف العمتتل، ومتتن و علتتى عتتدد الوظتتائف عدتتن للرقمنتتة أن تتترتك كاثرا  كبتت ة علتتى العمالتتة وظتت -66

ونوعيت ا  ويتطلب اإليقاب السري  للتحول الرقمي من  ناب السياسات واألفتراد االستتجابة بسترعة متن 
أجتتل التديتتف متت  التليتت ات التتس يتتدي ا التدنولوجيتتا يف ستتوس العمتتل  ومتت  تلتت   بيعتتة العمتتل وظ تتور 

 تعلم م ارات جديدة على مدى حياهتم امل نية  ويلزق وظائف جديدة واختااء أخرى، تتاا األفراد إىل
اختاذ إجراءات سياساتية من أجل إدارة فرتات التحول التدنولوجي بطريقة متدتن متن ياقتدون وظتائا م 
من التديف مت  الظتروف اجلديتدة ومستايرهتا  وهنتاك أداة ابللتة األهيتة يف جمموعتة األدوات السياستاتية 

 تتا يف االقتصتتاد الرقمتتي وهتتي وتتت  بتترام  م ئمتتة للتتتعلم متتدى اويتتاة لقتتوة الستتتحداث القيمتتة وادتنام
العمل حىت تدون أفتل إعدادا  وأكثر مرونة وقدرة على التديف م  التلي ات  ومن امل م أيتا  يف هذا 

 السياس وجود تداب  وشبدات أمان خا ة للحماية االجتماعية 
ن مرونتة العمتل وتزيتد متن فر ته، وخا تة يف البلتدان وقد تيسر زايدة عمل املنصات الرقمية مت -67

النامية  وم  ذل ، هناك أيتا  خطر السباس حنو القاب فيما يتعلق بظروف ومعاي  العمل، وهو ما يلزق 
مواج ته  ومن املسائل الرئيسية يف هذا الصدد تصنيف الوظتائف، أي متا إذا كتان العامتل يعتتء موظاتا  

    ولتتذل  كاثر كبتت ة علتتى حقتتوس العمتتال  وهنتتاك جمتتال واستت  أمتتاق تنقتتيا يف املنصتتة أو عتتام   مستتتق
 شروط اخلدمة لتوف  ظروف عمل أفتل  

 دور صنع السيا ال والتعاو  الدوليني ن  عزيز اقتصاد رقمي أكثر مشوالا  -خامساا  
حسب مستوى التنمية واالستعداد الرقمي في ا، ، بوسائل خمتلاةيف البلدان تؤير الرقمنة مبا أن  -68

الوفتتتاء أبهتتتداف متتتن أجتتتل إىل حيتتتز سياستتتاي لتنظتتتيم االقتصتتتاد الرقمتتتي يتتتتاا فتتترادى اودومتتتات فتتت ن 
قتد يتستىن التصتدي لعتدة يتدايت سياستاتية   ويف الوقت ناسه، مشروعة خمتلاة تتعلق ابلسياسة العامة

مايتتتتة البيتتتاانت وأمتتتن البيتتتتاانت، ، متتتتث   فيمتتتا يتعلتتتق حبو باعاليتتتة أكتتتء علتتتى الصتتتتعيد اإلقليمتتتي أو التتتد
وابلتا ، يلتزق بتذل ج تود عامليتة  وتدفقات البياانت عء اودود، واملنافسة، وفرف الترائب، والتجارة 

متتتتتافرة متتتن أجتتتتل تعمتتتيم مداستتتب االقتصتتتتاد الرقمتتتي ستتتري  التوستتتت  علتتتى العديتتتد متتتتن النتتتا، التتتتذين 
 القليل يستايدون منه حاليا  سوى  ال
وفيمتتتا يتعلتتتق بتتتتدفقات البيتتتاانت عتتتء اوتتتدود، التتتس تتستتتم أبهيتتتة متزايتتتدة يف التجتتتارة والتنميتتتة  -69

التتدوليتني، أجريتتت حمتتاوالت لتتتدويل أنظمتتة السياستتات يف منظمتتة التجتتارة العامليتتة ومتتن ختت ل اتااقتتات 
ليتتل والدراستتة املتأنيتتة ملاتلتتف التجتتارة  ويشتت  تنتتوب اآلراء يف هتتذا اكتتال إىل اواجتتة إىل مزيتتد متتن التح

التتتن   املقرتحتتتة  وعلتتتى وجتتته اخلصتتتوص، يتعتتتني إجتتتراء املزيتتتد متتتن البحتتتث والنقتتتاش بشتتتأن أوجتتته املرونتتتة 
املطلوبتتتتة للتمدتتتتني متتتتن يقيتتتتق األهتتتتداف املشتتتتروعة للسياستتتتات العامتتتتة  ويتتتتتيا الو تتتتول التاتتتتتيلي إىل 

توزيت  التدخل، وتركتز الستوس، وديتاب تدتافؤ البياانت ميزة تنافسية، مما يؤدي إىل ظ ور مسائل تتعلق ب
الاتترص أمتتاق البلتتدان للمشتتاركة يف البيتتاانت الرقميتتة واملنصتتات الرقميتتة واالستتتاادة من تتا  ونظتترا  للطبيعتتة 
املتعتتددة األوجتته للبيتتاانت، فتت ن متتن امل تتم أيتتتا  النظتتر يف يديتتد أنستتب حماتتل إلجتتراء هتتذه املناقشتتات 

 أبسلوب جام   
حة تدفق البياانت بس ولة من أجل استل ل فوائد االقتصاد الرقمي، ولدن متن ومن امل م إ  -70

امل م أيتا  تمان تقاسم املداسب ذات الصلة بطريقة عادلة بني البلدان والعنا تر الااعلتة املشتاركة يف 
عملية استحداث القيمة  وفت   عن ذلت ، يلتزق أن تتذهب تقييمتات األيتر إىل متا هتو أبعتد متن النمتو 

قتصتتتادي وتنظتتتر يف العوامتتتل املتعلقتتتة بع قتتتات القتتتوة، واالعتمتتتاد علتتتى اللتتت ، وخصو تتتية البيتتتاانت، اال
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وادتنتتاق القيمتتة  وقتتد يستتتلزق ذلتت  استدشتتاف هنتت  جديتتدة بديلتتة تراعتتي ليتت  اجلوانتتب ذات الصتتلة  
علتى الصتتعيد والستيطرة علي تتا  فمتث  ، بقتدر متتا عدتن تطتتوير أ تر "مللديتتة" خمتلتف أنتتواب البيتاانت اكامتتة

ا لتتي، عدتتن للبيتتاانت أن متثتتل ورقتتة مستتاومة هامتتة للتاتتاوف علتتى شتتروط عادلتتة متت  املنصتتات الرقميتتة 
العامليتتة الستتاعية إىل العمتتل ابلبيتتاانت ا ليتتة وداختتل االقتصتتادات ا ليتتة  وعدتتن استتتاداق هتتذه األ تتر 

مت  الشتركات العامليتة  وعدتن جعتل  لتعزيز تنمية الصناعات الرقمية، مبتا يف ذلت  إقامتة مشتاري  مشترتكة
 ذل  شر ا  الستاراا البياانت ا لية  

ونظرا  ل جتاهات الراهنة، ف نه ليس من املسلم به أن التتدفقات اوترة للبيتاانت وزايدة إمدانيتة  -71
الو تتول إىل البيتتاانت ستستتاعد وحتتدها علتتى مواج تتة التاتتاو ت العامليتتة  ويتزايتتد إدراك اودومتتات يف 

بلتتدان املتقدمتتة والناميتتة علتتى الستتواء أنتته ال عدتتن تتترك عمليتتة لتت  بيتتاانت األفتتراد ومعاجلت تتا للشتتركات ال
اخلا ة بشدل كامل  ويف االقتصاد الرقمي العاملي الناش ، سيدون من امل م تمان أن متتلت  البلتدان 

متتتي بستتتبل ياتتتظ مصتتتاحل الناميتتتة اويتتتز االقتصتتتادي والقتتتانو  والتنظيمتتتي التتت زق لتشتتتديل االقتصتتتاد الرق
 على استحداث وادتناق القيمة من البياانت الرقمية  مساعدهتاسداهنا، مبا يف ذل  عن  ريق 

وهنتتاك مثتتال كختتر هتتو فتترف تتترائب الشتتركات دوليتتا  علتتى املنصتتات الرقميتتة العامليتتة  فءعايتتة  -72
منظمتتة التعتتاون والتنميتتة يف امليتتدان االقتصتتادي،  تتري استتتعراف خيتتارات خمتلاتتة، هبتتدف التو تتل إىل 

دون من   وم  تطور املش د التريي يف السنوات املقبلة، سي2020توافق يف اآلراء على حل بن اية عاق 
التروري تمان مشاركة واسعة وأكثر مشوال  للبلدان النامية يف املناقشات الدولية بشأن فرف الترائب 

، جلنتتتة اخلتتءاء املعنيتتتة ابلتعتتتاون التتدو  يف املستتتائل التتتتريبيةيف االقتصتتاد الرقمتتتي، متتث   عتتتن  ريتتتق تعزيتتز 
 التابعة لألمم املتحدة  

ياستة مناستبة للمنافستة وإنااذهتتا داختل اإل تار اإلقليمتتي ينبلتي وتتت  سوابإلتتافة إىل ذلت ،  -73
اجل تتتود املبذولتتتة علتتتى الصتتتعيدين اإلقليمتتتي والعتتتاملي أكثتتتر فعاليتتتة يف التصتتتدي وقتتتد تدتتتون  العتتتاملي  أو

عمليتتتتات استتتتتعراف اإلدمتتتتاا، ويف كاالتتتتة فتتتتتا املنصتتتتات امل يمنتتتتة أمتتتتاق تنتتتتاول للممارستتتتات التعستتتتاية و 
 ة واإلقليمية يف ظل أحداق وشروط عادلالشركات ا لية 

تتتمان مستتاهة التحتتول الرقمتتي يف يقيتتق واجل تتود الو نيتتة املبذولتتة يف البلتتدان الناميتتة متتن أجتتل  -74
  ويلزق أن تبحتث أوستاط التنميتة عتن ستبل أن يدمل ا املزيد من الدعم الدو يتاا إىل  نتائ  أكثر مشوال  

اتتت عتتن الركتتب يف جمتتال االقتصتتاد الرقمتتي  ويتعتتني علتتى شتتركاء التنميتتة أكثتتر مشتتوال  لتتدعم البلتتدان التتس ختل
العمل على وجه االستعجال على إدماا البعد الرقمتي يف سياستاهتم واسترتاتيجياهتم املتعلقتة بتقتدمي املعونتة  

تقلتتيو الاجتتوات الرقميتتة، وتعزيتتز البيئتتة التمدينيتتة الستتتحداث القيمتتة، وينبلتتي أن هتتتدف املستتاعدات إىل 
نتتتاء القتتتدرات يف القطتتتاعني اخلتتتاص والعتتتاق، وتعزيتتتز الثقتتتة بتتتدعم اعتمتتتاد قتتتوانني ولتتتوائا متصتتتلة ابملوتتتتوب وب

  وإنااذها هبدف الرتوي  الستحداث القيمة وادتنام ا يف االقتصاد الرقمي املستند إىل البياانت
أقتتتتوى بشتتتتأن  يتطلتتتتب العثتتتتور علتتتتى اولتتتتول املناستتتتبة تعتتتتاوان  دوليتتتتا  أكتتتتء وحتتتتوارا  بوجتتتته عتتتتاق، و  -75

ستتتتيتعني علتتتى أي توافتتتتق يف اآلراء أن يتتتتتتمن و  السياستتتات، متتتت  إشتتتراك البلتتتتدان الناميتتتة إشتتتتراكا   متتتا  
ومتتن امل تتم أيتتتا  التأكيتتد علتتى أن استتتحداث  جوانتب مرونتتة م متتة لتمدتتني ليتت  البلتتدان متتن املشتاركة 

د من اكاالت، والتجارة متثل جانبا  القيمة وادتنام ا يف االقتصاد الرقمي هو مسألة إجائية تؤير يف العدي
 واحدا  فقط  
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 أ ئلة إرشادية - اد اا  
بنتتاء علتتى متتا ستتبق، وعلتتى النحتتو التتذي أقتتره جملتتس التجتتارة والتنميتتة، فتت ن مناقشتتات التتدورة  -76

يتعتني أن تستتند إىل  اريق اخلتءاء اودتومي التدو  املعتة ابلتجتارة اإللدرتونيتة واالقتصتاد الرقمتيالرابعة ل
 األسئلة اإلرشادية التالية: 

كيف يتم استحداث القيمة يف أنشطة االقتصاد الرقمي وما هتي اآلاثر املرتتبتة علتى  )أ( 
  البلدان ذات مستوايت االستعداد الرقمي املتااوتة؟

ما هي الارص والتحتدايت التس تواج  تا البلتدان الناميتة يف جمتال استتحداث القيمتة  )ب( 
 عند التعامل م  املنصات الرقمية العاملية؟

متتتتا هتتتتو التتتتدور التتتتذي عدتتتتن أن تؤديتتتته السياستتتتات الو نيتتتتة ملستتتتاعدة البلتتتتدان علتتتتى  )ا( 
استحداث وادتناق مزيد من القيمتة، مبتا يف ذلت  ستد الاجتوات الرقميتة، وتعزيتز رايدة األعمتال الرقميتة، 

 وتسا  املنصات الرقمية ا لية؟
الذي عدن أن يؤديه  ن  السياسات والتعاون الدوليان لتعزيز اقتصاد ما هو الدور  )د( 

 رقمي أكثر مشوال ؟
    


