
 
 نشرة صحفية 

 

 حظر

ال يجوز االستشهاد بمحتويات هذا البيان الصحفي والتقرير  
المتصل به أو تلخيصها في وسائط اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو 

 00/17، الساعة 2015آذار/مارس  24المرئية أو اإللكترونية قبل يوم 
 (بتوقيت غرينيتش
عة السادسة مساًء بتوقيت (الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك، السا

 25 -جنيف، والعاشرة والنصف مساًء بتوقيت دلهي، والثانية صباحاً 
 بتوقيت طوكيو) -آذار/مارس 

 
UNCTAD/PRESS/PR/2015/32TP0F

∗ 
Original: English 

 
 والمستهلك األونكتاد يصّمم مؤشراً للتجارة اإللكترونية بين المؤسسة التجارية

 
 أخيراً في البلدان النامية التجارة اإللكترونية تقلع

 
اقتصــاداً للمشــاركة يف التجــارة  130تبــّني دارســة جديــدة لألونكتــاد أن بلــداناً أوروبيــة صــغرية تتصــدر الرتتيــب اخلــاص مبــدى جاهزيــة  - 2015آذار/مــارس  24جنيــف، 

لتجـارة اإللكرتونيـة بـني املؤسسـة التجاريـة واملسـتهلك وأوردتـه الدارسـة، ُوجـدت اإللكرتونية بني املؤسسة التجارية واملستهلك. فوفقاً ملؤشـر جديـد صـّممه األونكتـاد بشـأن ا
 أعلى نسبة جاهزية للتجارة اإللكرتونية يف لكسمربغ والنرويج وفنلندا.

 
لصني) وسنغافورة (انظر اجلدول). ويف وأما البلدان املتصدرة على صعيد االقتصادات النامية والناشئة فتوجد مجيعاً يف شرق آسيا، وهي مجهورية كوريا وهونغ كونغ (ا

أداًء أفضل مما   -مثل الربازيل والصني واالحتاد الروسي  -ومن حيث املستويات احلالية للتسوق على شبكة اإلنرتنت، تسّجل البلدان الكبرية السكان الوقت نفسه، 
 4TU20151F 1 )Information المعلومات لعامتقرير اقتصاد 4UTآذار/مارس  24قد صدر يف كان متوقعاً، وهو ما يوحي بأن األسواق الكبرية تيّسر التجارة اإللكرتونية. و 

Economy Report 2015) "بذا العنوان الفرعي "إطالق إمكانات التجارة اإللكرتونية للبلدان النامية (Unlocking the Potential of E-commerce 
for Developing Countries .( ويستند مؤشر التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة التجارية واملستهلك إىل بيانات عن مدى استعمال اإلنرتنت وتوافر اخلوادم

ية للمشاركة يف التجارة اإللكرتونية مبثابة خطوة أوىل حنو صياغة املؤمَّنة ومدى استخدام بطاقات االئتمان وخدمات التسليم الربيدي. وقد يكون تقييم مدى اجلاهز 
 اسرتاتيجية وطنية بشأن التجارة اإللكرتونية.

 
زل أمهيـة خاصـة يف أمريكـا ويسم  املؤشر للبلدان بتدديد مواطن قوتا ومواطن ضعفها النسبية. وعلى سبيل املثال، يكتسي توسـيع نطـاق خـدمات تسـليم الربيـد إىل املنـا

يف املســتويات املنخفضــة النتشــار لالتينيــة والكــارييب وآســيا وأوقيانيــا. ويف أفريقيــا، توجــد عقبــات لتدقيــق اجلاهزيــة للمشــاركة يف التجــارة اإللكرتونيــة تتمثــل بصــورة خاصــة ا
 استخدام اإلنرتنت.
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من األنشطة التجاريـة تتـأثر، ولـذا فقـد بـات مـن األكثـر أمهيـة أن تنظـر احلكومـات  وقال السيد موخيسا كيتويي األمني العام لألونكتاد "إن االقتصاد الرقمي يتوّسع واملزيد
 يف وضع سياسات ميكن أن تساعد يف تسخري التجارة اإللكرتونية ألغراض التنمية املستدامة".

 
 التجارة اإللكترونية العالمية تتوسع وتتطور

 
تريليـون دوالر. ويف حـني أن هـذه القيمـة صـغرية جـدا باملقارنـة بقيمـة التجـارة اإللكرتونيـة  1.2جاريـة واملسـتهلك حنـو تبلغ قيمة التجارة اإللكرتونية العاملية بني املؤسسة الت

ة لنمـو تريليون دوالر، ف ن هذا القطاي ينمو بسرعة أكرب، والسيما يف آسيا وأفريقيا. ويتي  هـذا الـال أيضـا إمكانـات كبـري  15فيما بني املؤسسات التجارية واليت تتجاوز 
 التجارة اإللكرتونية يف البلدان النامية.

 
، 2018يف املائة من التجارة اإللكرتونية العاملية بني املؤسسة التجارية واملستهلك حبلول عام  40ويتوقع أن يبلغ نصيب االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية قرابة 

يف املائة، وذلك حبسـب تقـديرات السـوق. وقـد أصـبدت الصـني أكـرب سـوق  60يف املائة إىل حنو  70مة من أكثر من يف حني من املقرر أن يرتاجع نصيب البلدان املتقدّ 
 2013ويف الفـرتة مـا بـني عـامي  عاملية للتجارة اإللكرتونيـة بـني املؤسسـة التجاريـة واملسـتهلك، مقيسـة بعـدد املشـرتين علـى شـبكة اإلنرتنـت ومببلـغ اإليـرادات علـى السـواء.

يف املائـة، يف حـني يتوقـع  37يف املائة إىل  28، يتوقع أن يرتفع نصيب منطقة آسيا وأوقيانيا يف التجارة اإللكرتونية العاملية بني املؤسسة التجارية واملستهلك من 2018و
 يف املائة.  2.5يف املائة إىل  2.2أن يرتفع نصيب الشرق األوسط وأفريقيا ارتفاعاً طفيفاً من 

 
يف املائــة فقــط يف املكســيك  2التســوق عــرب اإلنرتنــت تفاوتــاً كبــرياً بــني النــاس. وعلــى ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة األفــراد الــذين اشــرتوا أشــياء علــى اإلنرتنــت  ويتفــاوت مــدى

بياً يف البلدان النامية، ف ن نسبة مستعِملي يف املائة يف بعض البلدان املتقدمة. وخبالف الشبكات االجتماعية اليت ترتفع فيها معدالت النشاط نس 60 وتايلند، وأكثر من
رائية وعوامل ُخمفِّفة أخرى مثل اإلنرتنت الذين يشرتون على اإلنرتنت أدىن عموماً من مثيلتها يف البلدان املتقدمة (انظر الشكل). وقد يعكس هذا األمر ضعف القدرة الش

 غياب الثقة وحمدودية خيارات التسوق وضعف خدمات التسليم.
 

للسـلع واخلـدمات علـى اإلنرتنـت. ويف الوقـت نفسـه،  -علـى السـواء  -ويسّلط التقرير األضواء على أن البلدان النامية كمجموعة تؤدي دوراً أبـرز بوصـفها مشـرتية وبائعـة 
 ال اليت تبيع منتجاتا على اإلنرتنت. يوّلد تزايد االعتماد على التجارة اإللكرتونية مكاسب كبرية املستهلكني ومكاسب من حيث اإلنتاجية ملؤسسات األعم

 
 زيادة فرص انخراط البلدان النامية في التجارة اإللكترونية

 
ــن الــر  بط باإلنرتنــت، مــع انتشــار اســتخدام يالحــ  تقريــر األونكتــاد أن نطــاق مشــاركة البلــدان الناميــة يف التجــارة اإللكرتونيــة واســتفادتا منهــا آخــذ يف االتســاي. أوًال، حتسَّ

دفع اجلديــدة إىل تيســري اتــف احملمولــة والشــبكات االجتماعيــة وارتفــاي مســتويات اســتخدام اإلنرتنــت. ثانيــاً، تــؤدي تطبيقــات التجــارة اإللكرتونيــة واملنصــات وحلــول الــاهلو 
كات اإللكرتونيـــة احملليــة الــيت تقــدم خــدمات يف التجـــارة االخنــراط يف التجــارة اإللكرتونيــة. ثالثــاً، تظهـــر بســرعة، يف البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلـــك يف أقــل البلــدان منــوا، الشــر 

 اإللكرتونية ُمصمَّمة وفقاً للطلب احمللي.
 

ّف  وطلب املنتجات على اإلنرتنت. وعلى سبيل املثال، تستهدف املواقع اجلديدة للتجارة اإللكرتونية يف بنغالديش وكمبوديا السوق احمللية، مبا ميّكن املستهلكني من التص
مكا�ا تيسري دفع مشـرتيات ريقيا الواقعة جنوب الصدراء الكربى، اعُتمدت حلول خمتلفة جرى تكييفها لتيسري التجارة عرب اهلواتف الّهزة، ونشأت بوابات كثرية ب ويف أف

 التجارية اإللكرتونية باستخدام اهلواتف احملمولة.
 

ىل األســـواق ومنصــــات التجــــارة اإللكرتونيـــة الرئيســــية أن يفــــاقم االخـــتالالت املوجــــودة يف التجــــارة ويف الوقـــت ذاتــــه، قـــد يكــــون مــــن شـــأن عــــدم متاثــــل إمكانيـــة الوصــــول إ
يتمتعـــون ب مكانيـــة الوصـــول إىل هـــذه األســـواق علـــى قـــدم املســـاواة مـــع غـــريهم. كمـــا تكشـــف البيانـــات املقدمـــة مـــن االحتـــاد  اإللكرتونيـــة. فالتجـــار يف بلـــدان ناميـــة كثـــرية ال

 مهمـاً، فــ ن حركـة الربيـد عــرب احلـدود يف حالـة العلــب الصـغرية والطـرود واحلــزم عـن أنـه يف حــني تسـجل البلـدان املتقدمــة وآسـيا وأوقيانيـا فائضــاً جتاريـاً  الربيـدي العـاملي بشــأن
 اقتصادات أمريكا الالتينية واالقتصادات االنتقالية تستورد أكثر بكثري مما تصدر.
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 السياسات ب استجابات وطنية ودولية على صعيدإطالق إمكانات التجارة اإللكترونية يتطل

 
ألغـراض التنميـة املسـتدامة.  من أجل إطالق إمكانات التجارة اإللكرتونية، يدعو تقريـر األونكتـاد إىل األخـذ بسياسـات ميكنهـا أن تسـاعد يف تسـخري التجـارة اإللكرتونيـة

ا املعلومـــات واالتصــــاالت، واللوجيســـتيات وتيســــري التجـــارة، والبيئــــة القانونيـــة والتنظيميــــة (الوثيقــــة وتشـــمل جمــــاالت السياســـات الرئيســــية تطـــوير البنيــــة التدتيـــة لتكنولوجيــــ
UNCTAD/PRESS/PR/2015/4.؛ وعمليات الدفع اإللكرتوين، واملنصات، وتطوير املهارات باالقرتان مع توفري بيئة دولية متكينية( 

 
ضـاً يف تعزيــز التبــادل الســلس للتجــارة اإللكرتونيــة وكــذلك، يف الوقـت نفســه، يف نشــر منــافع التجــارة اإللكرتونيــة علــى ويشـّكل احلــوار والتعــاون الــدوليان عــاملني حــامسني أي

 نطاق أوسع. وقد يلزم إيالء اهتمام خاص لقواعد التجارة الدولية ومسائل الضرائب وبناء القدرات.
 

 2012/2013ات االجتماعية، بلدان مختارة، نصيب مستعِملي اإلنترنت القائمين بالتسوق على اإلنترنت والشبك

 
 ).Pew‘ (بيو‘األونكتاد، مأخوذة بتصّرف من دراسات استقصائية وطنية، املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ومركز حبوث  املصدر:
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 ، بحسب المنطقة2014م البلدان العشرة األولى على مؤشر األونكتاد للتجارة اإللكترونية بين المؤسسة التجارية والمستهلك، لعا

العالم االقتصادات النامية أفريقيا آسيا وأقيانيا
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
االقتصادات االنتقالية

لكسمربغ مجهورية كوريا موريشيوس مجهورية كوريا شيلي
مجهورية مقدونيا 

ليوغوسالفية سابقاً

النرويج هونغ كونغ (الصني) جنوب أفريقيا هونغ كونغ (الصني) أوروغواي صربيا

فنلندا سنغافورة مصر سنغافورة ترينداد وتوباغو االحتاد الروسي

كندا البدرين تونس البدرين الربازيل البوسنة واهلرسك

السويد تركيا املغرب تركيا األرجنتني ألبانيا

أسرتاليا شيلي سرياليون ماليزيا كوستاريكا جورجيا

الدامنرك أوروغواي زامبيا لبنان اجلمهورية الدومينيكية أوكرانيا

مجهورية كوريا ترينداد وتوباغو مدغشقر الصني املكسيك أرمينيا

اململكة املتددة ماليزيا زمبابوي اإلمارات العربية املتددة
فنزويال (مجهورية - 

البوليفارية)
بيالروس

إسرائيل الربازيل مايل
إيران (مجهورية - 

اإلسالمية)
كولومبيا مجهورية مولدوفا

 
 المصدر: األونكتاد.
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