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يشري تقرير صادر عن األمم املتحدة إىل ضرورة بذل جهود على نطاق العامل بغية تعميم فوائد 
 االقتصاد الرقمي

 املوجودة يف الوالايت املتحدة والصنيالثروة الرقمية ترتكز بني أيدي قلة من املنصات 
، فإن الفجوة بني البلدان اليت تعاين نقص التوصيل والبلدان اليت بلغت مراتب متقدمة جدًا يف جمال الرقمنة   إن مل تُعاَلج

 ستتوسع وستؤدي إىل تفاقم التفاواتت
مثة حاجة إىل حسببببببببببي تقرير جنين مببببببببببا   ع  ا    املتحنة،   -  2019 سبببببببببببتمر/أيلول  4جنيف،  

جهو  عاملية  نسبببقة لتممي  ئوائن اصقتصبببا  الرقمي السبببريل النمو علل المن  الكبس    الناس الذي  ص ونو  ف الوقإ الراه  إص 
 القليل    مثا  هذا القطاع اآلخذ ف التوسل.

ع  اصقتصببببببببببا  ، تقريره ا ول 2019أمببببببببببن   ملتر ا    املتحنة للتما ة والتنمية ،ا ونكتا  ، ف عام   
ية املتصبببببلة اصقتصبببببا  الرقمي. التنئقات والبياانت واملوا   املال  الذي يسبببببتمر  ئي    2019تقرير اصقتصبببببا  الرقمي لمام  ،الرقمي 

ئرتة تتميز بتحول ين ها اصقتصبببببببببببا  الرقمي وتكاليف التطوير املرتبطة هبذا القطاع ف  ويرز التقرير الفوائن الضبببببببببببخمة ال   ك  أ 
 نرتنإ.اإلواسل النطاق حنو املما الت اإللكرتونية وتزاين عن   ستخن ي اصنرتنإ ومنو حركة التسوق عر 

__________ 
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لثروة ال  ين ها اصقتصببببببببببببببا  الرقمي بن جة كبسة ف الوصايت املتحنة والصبببببببببببببب ، بينما تظل بقية وترتكز ا 
 بلنا  المامل، وخبامة ف أئريقيا وأ ريكا الالتينية،  تخلفة ع  الركي بكثس، حسي  ا جاء ف التقرير.

لة بتقنية سببلسببلة السببمالت ف املائة    الراءات املتصبب   75ئالوصايت املتحنة والصبب  تسببتن را  بنسبببة  
ف املائة    سبببببوق ا وسببببببة السبببببحابية،   75ف املائة    النفقات الماملية املخصبببببصبببببة إلنرتنإ ا ربببببياء، وأكثر      50املغلقة، و

ل ربركة    ربركات املنصبات الرقمية ف المامل ،الشبك   70ف املائة    قيمة الرمسلة السبوقية  كر    90وتثال   ماً نسببة تصبل إىل  
1.  

وقبن حبذ  ا    المبام ل    املتحبنة، أنطونيو يوتسين،    أ  هبذا اصوباه سببببببببببببببو  يتوامبببببببببببببببل علل  
 ا  جح ويسه  ف تفاق  التفاواتت ف مو ة ا فاظ علل السياسات وا طر التنظيمية ا الية.

سببببيما أ  أكثر  ، ص"علينا أ  نبذل  ا ف وسببببمنا لسببببن الفموة الرقمية ويقول السببببين يوتسين ف التقرير 
   نصببببببف سببببببكا  المامل يفتقرو  إىل إ كانية الومببببببول إىل اإلنرتنإ أو تتوئر لنيه  ئر  حمنو ة جناً للربط الشبببببببكة. ئ   ا  

 اجلميل ررط أساسي لبناء اقتصا   قمي يستفين  ن  اجلميل".
البلنا  النا ية ف  "علينا أ  نسبببببببببببتميي لريبة سبببببببببببكا   وقال ا    المام ل ونكتا ،  وخيسبببببببببببا كيتوي، 

املشببببببا كة ف المامل الرقمي اجلنين، ص بومببببببفه   سببببببتخن   و سببببببتهلك  ئحسببببببي، وإمنا أيضبببببباً اعتبا ه   نتم ، و صببببببن   ي ، 
 و بتكري  كيما يتسىن هل  اإلسهام بقن  أكر ف تولين القيمة واصستفا ة  نها ف طريقه  حنو حتقيق الرخاء الشا ل".

هتما اً خامبببببببباً البياانت الرقمية واملنصببببببببات الرقمية، بومببببببببفهما ا رك  الرئيسببببببببي  لتولين ويويل التقرير ا 
 القيمة ف اصقتصا  الرقمي.

 طفرة تدفقات البياانت
رببببببببببببببهببنت حركببة البيبباانت املنقولببة عر بروتوكول اإلنرتنببإ ف أحنبباء المببامل، وهي  ملرببببببببببببببر علل تببنئقببات  

، ربببببببببهن هذا الرق  2017جيغاايإ ف اليوم. وف عام    100بلغإ حركة البياانت حنو    1992البياانت، منواً  ذهاًل. ئفي عام 
  .2لشكل جيغاايإ ف الثانية ،ا 45 000زاي ة كبسة ليصل إىل أكثر    

حركة البياانت  و ل ذلك، ئ   اصقتصببببببببا  املسببببببببتنن إىل البياانت ص يزال ف بناايت ، حيغ يحتوق ل أ  تبل  
 جيغاايإ ف الثانية. 150 700عر بروتوكول اإلنرتنإ ف أحناء المامل 

رتنبإ وتمكس طفرة حركبة البيباانت هبذه الزاي ة ف المبن  املطلق ل رببببببببببببببخبا  البذي  يسببببببببببببببتخبن و  اإلن 
واسبتيما  التكنولوجيات الرائنة،    قبيل تقنية سبلسبلة السبمالت املغلقة، وحتليل البياانت، والذكاء اصمبطناعي، والطباعة  ال ية 

 ا بما ، وإنرتنإ ا رياء، والتشغيل اآليل، والروبواتت، وا وسبة السحابية.
سببلسببلة قيمة البياانت" ال  تضبب  رببركات جنيناً وسببنه "  ويالحظ التقرير أ  هذا الوضببل قن أئرز واقماً  

 تممل علل مجل البياانت، وإنتا  اململو ات استنا اً إىل البياانت، وختزي  البياانت، والتحليل والنمذجة.

 ميزة املنصات الرقمية 
تتمتل ربببركات ا عمال ال  تحنشبببت  نصبببات  قمية ييزة  ئيسبببية ف اصقتصبببا  املسبببتنن إىل البياانت. ئهي  

مل ب   و  الوسبببببببببيط و و  البنية التحتية، ا  ر الذي وملها قا  ة علل تسبببببببببميل واسبببببببببتخال  البياانت املتصبببببببببلة ا نشبببببببببطة و
 والتفاعالت واملما الت ال  يقوم هبا املستخن و  علل اإلنرتنإ.
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متمن علل رببركة ف المامل،    حيغ الرمسلة السببوقية، ت  20ف املائة    أكر    40ويشببس التقرير إىل أ   
 منوذ  ا عمال التما ية القائمة علل املنصات الرقمية.

وهي  يكروسبببببببوئإ، تليها أبل، وأ ازو ، ويويل، وئيسببببببببو ،   -وتسبببببببتن ر سببببببببل " نصبببببببات ضبببببببخمة"   
  نصة  قمية. 70بثلثي القيمة السوقية اإلمجالية  كر  -وتينسنإ، وعلي اا 

 ليو     100شبركات املنصبات الرقمية ال  تتماوز قيمتها السبوقية ويفين التقرير أيضباً ن  القيمة اإلمجالية ل  
، أي بزاي ة 2017 ليبا ات     وص ات الوصايت املتحبنة ف عبام   7 وص      وص ات الوصايت املتحبنة، كبانبإ تحقبن   نكثر    

 . 2015ف املائة  قا نة بمام    67بنسبة  
قا  ة علل اهليمنة علل أسبواق  تخصبصبة بمينها. ئشبركة وقن سبملإ بم  املنصبات الرقمية منواً جملها  

ف املائة    عمليات البحغ علل اإلنرتنإ، ف ح  تسببببتن ر ئيسبببببو  ثصببببة الثلث     السببببوق الماملية   90يويل تسببببتن ر بنحو 
  ات المامل.ف املائة    اقتصا 90لوسائل التوامل اصجتماعي وتثل املنصة ا وىل للتوامل اصجتماعي ف أكثر    

 ، ال  تلكها تينسبنإ، أكثر WeChatوف الصب ، يبل  عن  املسبتخن   النشبط  ملنصبة "وي ربات" ، 
،ال  تلكها رببببركة علي اا  تغطي السببببوق الصببببينية لممليات النئل اهلاتف   Alipay    ليا   سببببتخنم. وأمبببببحإ أ اة النئل 

 ف املائة    سوق التما ة اإللكرتونية الصينية. 60ا مول بر تها. وتقن   حصة رركة علي اا بنحو 
ذ وتتبل هذه الشببركات سببياسببات جريزة لتمزيز  راكزها التنائسببية، وتمتمن علل وسببائل    قبل اصسببتحوا 

علل الشبركات املنائسبة املمكنة، وتوسبيل نطاق أنشبطتها لتشبمل بم  املنتمات أو ا ن ات التكميلية، وحشبن النع  ف أوسباط 
مببنل القرا  علل الصببميني  ا لي والنويل، وإقا ة رببراكات اسببرتاتيمية  ل رببركات  ائنة ضببم  الشببركات املتمن ة اجلنسببيات ال  

    قبيل مناعة السيا ات، ومناعة رب  املومالت، ووا ة التمزئة.تنشط ف القطاعات التقلينية، 

 قد ينحصر دور البلدان النامية يف التزويد ابلبياانت اخلام 
يشببس التقرير إىل أ  املركز املهيم  الذي حتتل  املنصببات الرقمية الماملية والرقابة ال  تا سببها علل البياانت  

سببببببببتفا ة  نها، هي عوا ل ص تسبببببببباعن علل ا ن    التفاواتت ب  البلنا  و اخل البلن الواحن، بل وقن هتا علل تولين القيمة واص
 تزين    حنة الرتكز والن ج.
وُيبذ  التقرير    أ  تصببببببببببببببح البلبنا  النبا يبة بر  جهبات  و  ة للبيباانت ا بام و طبالببة ف الوقبإ ذاتب  ببنئل  

 نا  أخرى اصستنا  إىل بياانهتا هي. قيمة  ا تستهل ك    ذكاء  قمي يحنَتج ف بل 
ب  البلبنا  ال  تمبان نقا التومببببببببببببببيبل والبلبنا  ال  بلغبإ  راتبي   الواسببببببببببببببمبة إ  مل تحمباَج، ئب   الفموةو  

 .  تقن ة جناً ف بال الرقمنة ستتوسل وستمل ي إىل تفاق  التفاواتت
أئكا اً خالقة. و   ب  ا لول املمكنة، النظر ف ويشببببس التقرير إىل أ  كسببببر هذه ا لقة املفرية يتطلي  

 إوا  منط جنين لالقتصا  الرقمي ُيقق نتائج أكثر توازانً وتوزيماً أكثر عنًص للفوائن املتنتية    البياانت و   الذكاء اصمطناعي.

 السياسات العامة، والشراكات، واحلماية: دور احلكومات
يها  و  حاسبببب  تمل ي  ف اصقتصببببا  الرقمي    خالل حتنين قواعن اللمبة. يفين التقرير ن  ا كو ات لن 

 ويمين هذا تكييف السياسات والقوان  واللوائح التنظيمية القائمة واعتما  سياسات وقوان  ولوائح جنينة ف باصت عنينة. 
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تخنا اً ذكياً، وتمزيز وقن جاء ف تصببريح النكتو  كيتوي أن  "ينبغي اسببتخنام التكنولوجيات اجلنينة اسبب  
الشببببببببببراكات، والنهو  بنو  القيا ات الفكرية إلعا ة تشببببببببببكيل اسببببببببببرتاتيميات التنمية الرقمية وإعا ة حتنين  سببببببببببا ات الموملة ف 

 املستقبل". 
ويومبي التقرير ن  تراعي اإلجراءات املتخذة علل مبمين السبياسبة الما ة الصبموات املتزاينة ال  ينطوي  

 لقوان  واللوائح التنظيمية املتملقة التما ة عر ا نو  ف ا ن ات واملنتمات الرقمية.عليها إنفاذ ا
وينبغي أ  تسببببببببببتكشببببببببببف هذه اإلجراءات أيضبببببببببباً  سببببببببببا ات جنينة لتولين القيمة علل الصببببببببببمين ا لي  

 واصستفا ة  نها، وحتقيق التحول اهليكلي ع  طريق الرقمنة.
وينبغي أيضبباً أ  تسببمل اصسببرتاتيميات اإلمنائية الوطنية لتحقيق ا تقاء البلنا  الرقمي ،إضببائة القيمة  ف  

 ت، والنهو  الطاقات ا لية ف بال "مقل" البياانت.سلسلة قيمة البياان
ويفيبن التقرير ن  "اثر  الرقمنبة ختتلف اختال  البلبنا ، وأ  كبل حكو بة حتتبا  إىل حيز كبا  ف ببال  

 ا ة".السياسة الما ة لتنظي  اصقتصا  الرقمي علل حنو يتيح هلا حتقيق خمتلف ا هنا  املشروعة املرسو ة ف سياساهتا الم

 نداء من أجل اختاذ إجراءات على الصعيد العاملي
مثة  شببببباكل عنة  رتبطة بتولين القيمة ف اصقتصبببببا  الرقمي واصسبببببتفا ة  نها ال  ص  ك   ماجلتها علل  

  قبيل صت  احنو ئمال إص    خالل جهن إقليمي أو  ويل تشببببا   ئي  البلنا  النا ية  شببببا كة كا لة. وتشببببمل هذه املشبببباكل ب
 املنائسة، والضريبة، وتنئقات البياانت عر ا نو ، وامللكية الفكرية، والتما ة، والممالة.

ولضبما   سبتقبل  قمي يسبتفين  ن  أكر عن   ك     الناس، ص قلة قليلة    ا ظوف  ئقط، ينبغي  
واملسببتهلك  علل الشبببكة ف البلنا  النا ية، بل نرتنإ اإلأص ينحصببر  و  السببياسببات الوطنية والنولية ف زاي ة عن   سببتخن ي 

 ينبغي أيضاً أ  هتيت هذه السياسات الظرو  املواتية لبناء القن ات ا لية    أجل تولين القيمة واصستفا ة  نها.
وحسببي التقرير، ينبغي للممتمل اإلمنائي ف هذا السببياق أ  ون حلوًص أدل لنع  البلنا  املتخلفة ع   

 ف بال اصقتصا  الرقمي.الركي 
ويومببي التقرير بتخصببيا جزء أكر    املسبباعنة لتقليا الفموة الرقمية، وهتيزة الظرو  املواتية لتولين  

 القيمة وبناء القن ات ف القطاع  ا ا  والمام.
فاذ وينبغي أيضببببببباً أ  تسبببببببمل اإلجراءات املتخذة علل مبببببببمين السبببببببياسبببببببة الما ة لتمزيز الثقة اعتما  وإن 

 القوان  واللوائح التنظيمية ال  تكفل النهو  بتولين القيمة واصستفا ة  نها ف سياق اصقتصا  الرقمي املستنن إىل البياانت.
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 .Holger Schmidt (https://www.netzoekonom.de/vortraege/#tab-id-1) املصن :
  2الشكل 

 يف الثانية( نرتنت، سنوات خمتارة )جيغاابيتاإلتطور حركة البياانت العاملية عرب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصن : ا ونكتا ، اصستنا  إىل بياانت سيسكو.
    

 ا صة    اجملموع

 أمريكا أورواب آسيا

 أفريقيا
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600  46  
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2022 
700  150  

 جيغاابيت/الثانية 
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000 2 

 جيغاايإ/الثانية 
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