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 توقع محافظة التجارة اإللكترونيةتقرير جديد لألونكتاد ي
  على دورها الريادي في النمو االقتصادي؛

 ويحذر من تعرض البلدان التي فاتها الرآب لخطر اتساع
 الفجوة بين الشمال والجنوب

يوجد بيان صحفي ذو صلة يتناول تأثير التجارة اإللكترونية في البلدان : مالحظة من المحررين
 .حها لهاالنامية والفرص التي تتي

يد   ام    "يف ية لع ية والتنم تجارة اإللكترون ر ال م    " )1(2001تقري ر األم ن مؤتم يوم ع ادر ال الص
ية        تجارة والتنم تحدة لل تاد (الم يا المعلومات ستواصالن دفع عجلة النمو     ) األونك أن اإلنترنت وتكنولوج

 . العالمي على الرغم من التشاؤم الراهن إزاء الحالة االقتصادية
 ــــــــــــــــ

ى   )1(  ول عل ن الحص ام   يمك ية لع ية والتنم تجارة اإللكترون ر ال يع   (2001تقري م المب رق
(E.01.II.D.30, (ISBN 92-1-112541-3 دوالرًا من دوالرات الواليات المتحدة 40 بسعر الالئحة البالغ 

دره    اص ق عر خ ن      15أو بس ية، م اديات االنتقال ية واالقتص بلدان النام ي ال دوالرًا ف
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ي       رها ف ناقش أث ية وي تجارة اإللكترون ات ال تعرض اتجاه ذي يس تقرير، ال ذر ال ا يح آم
ي قطاعات اقتصادية آالسياحة والتمويل، من النتا            ي وف ئج السلبية التي يمكن أن    االقتصاد العالم

ي المجال التكنولوجي                 الم الصناعي ف ية عن الع بلدان النام ف ال ا ازداد تخل ب إذا م وينظر . تترت
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رض        ي، والغ ر اإللكترون ول العص ن حل ناجمة ع ية ال ية والتنظيم ائل القانون ي المس تقرير ف ال
 .ورة الرقمية لديهاالرئيسي منه أن يكون دليًال للبلدان النامية تسترشد به في تطبيق الث

ى أن          تقرير إل د     "ويذهب ال نموذج االقتصادي الجدي أن تتيح تكنولوجيا    " ال ذي يقضي ب ال
ان على ما يبدو من                       ى أي تضخم آ نطوي عل و ال ت دالت نم دة مع ات واالتصاالت الجدي المعلوم

ت         " رآات اإلنترن يار ش ى ضحايا انه ن حتى بعد االنهيار واصلت التجارة اإللكتر   ". أول ونية ولك
ولئن آشف انهيار سوق نازداك لألوراق المالية والكثير من شرآات اإلنترنت الناشئة عن . نموها

يطة ب             رافات المح ف بعض الخ د   "زي ، فإن هذا االنهيار ال يمس بأثر تكنولوجيا  "االقتصاد الجدي
 . المعلومات واالتصاالت في االقتصاد في األمد البعيد

 إللكترونيةالتأثير االقتصادي للتجارة ا

اع      ى أداء قط ية عل تجارة اإللكترون ي لل ير اإليجاب ول التأث ام ح اع الع ن اإلجم رغم م بال
و االقتصاد الكلي، وفي نمو اإلنتاجية بوجه خاص، ما يزال                    ي نم يرها ف دى تأث ال إال أن م األعم

دل        ثارًا للج ية السابقة، ساعدت مكاسب اإلنتاجي         . موضعا للشك وم ثورات التكنولوج ي ال ة في  فف
 . وهذا واحد من أهم أهداف التنمية-األمد البعيد على تحسين مستوى المعيشة 

تجارة    ات وال يا المعلوم ال تكنولوج ي مج الم ف ود الع ي تق تحدة، الت ات الم هدت الوالي وش
ية، أداءًا اقتصاديًا باهراًً منذ عام       ويفيد التقرير أن . ، وال سيما في نمو اإلنتاجية1995اإللكترون

باً  هيكلي ويعزى إلى التغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا " آبيرًا من تسارع النمو في اإلنتاجية       جان
يم         ب التنظ يع جوان ي جم ينات ف ن تحس ته م ا أدخل بر م ت ع االت واإلنترن ات واالتص المعلوم

تستمر "ويتنبأ األونكتاد بأن ". واإلنتاج والتمويل والتسويق والنقل واإلمداد على صعيد الشرآات
ات واالتصاالت في دعم نمو اإلنتاجية السريع         تك يا المعلوم ، ويورد التقرير مجموعة من   "نولوج

ك    باب لذل توقـع استمرار الهبوط الحاد في التكاليف المصاحبة لتطوير قدرات          ‘ 1‘: األس ن الم مـ
نوات؛        دة س بة لع ة أنظمتها الداخلية وطرق              ‘ 2‘الحوس ي طور أقلم ات ف م المؤسس زال معظ ال ت

حتى لو لم يستمر نمو "‘ 3‘ بما ينسجم مع متطلبات تحقيق االستفادة الكاملة من اإلنترنت؛ عملها
رًا في الواليات المتحدة، فإن على بقية دول العالم                   جلت مؤخ ي ُس ة الت يرة المذهلـ ية بالوت اإلنتاج
ى    ات واالتصاالت عل يا المعلوم يق تكنولوج ال تطب ي مج ب ف اق بالرآ ودًا ضخمة للح ذل جه ب

 ".د األعمال التجاريةصعي

ي اإلنتاجية إذا لم                      و ف راز أي نم ي إح ية ستفشل ف بلدان النام ن ال د م تقرير العدي ن ال ويبي
يا          ال التكنولوج ي مج الم الصناعي ف درك رآب الع ر االقتصادي الواسع     . ت يم األث بيل تقي ي س وف

نطاق للتجارة اإللكترونية والنتائج المترتبة على إدراك البلدان النامي     ة أو عدم إدراآها الرآب، ال
ى سيناريوهين             ًا عل يًا قائم يًال آم تاد تحل السيناريو األول هو تخلف البلدان النامية  : أجرى األونك

وينصب ترآيز التحليل على وفورات . تكنولوجيًا، والسيناريو الثاني هو لحاقها بالبلدان المتقدمة   
تجارة اإللكترونية يمكن أن تخف           ترض أن ال يف ويف ض تكلفة الخدمات، وال سيما في تجارة       التكال
ارة الجملة والنقل وخدمات المال واألعمال         تجزئة وتج ويحاآي التحليل الوفورات في تكاليف     . ال

ناتج   ثل ال ي م يرات االقتصاد الكل يل متغ ي تحل ية يراع نمو اإلنتاج يناريو ل تماد س ات باع الخدم
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بادل             دالت الت ور ومع ية واألج ي والرفاه ي اإلجمال وهذا التحليل هو تطبيق فريد . التجاريالمحل
 .لنموذج محوسب للتوازن العام على التجارة اإللكترونية على الصعيد العالمي

ي    يناريو األول مكاسب ف تحقق بمقتضى الس تقدمة س بلدان الم ى أن ال تقرير إل ويذهب ال
ية قدرها     .  مليون دوالر726) باستثناء آسيا( مليار دوالر فيما سيخسر العالم النامي       117الرفاه

تحقق من جهتها مكاسب قدرها              يا ف نطقة آس ا م  مليون دوالر، تعزى في جانب آبير منها 802أم
نقل     ات ال اع خدم ى قط ي،         . إل ي اإلجمال ناتج المحل ي ال ية وف ي الرفاه ائر ف ى الخس وباإلضافة إل

ي األجور وتدهورًا في معدالت التبادل                  راجعًا ف ًا ت ية أيض بلدان النام هد ال ولذلك، . التجاريستش
تقدمة    بلدان الم ن ال وة بي يع الفج ى توس ر إل يقة األم ي حق ية ف تجارة اإللكترون ؤدي ال ن أن ت يمك

 .والنامية بدًال من تضيقها

إن نظرة إلى قائمة الهالكين والناجين في أزمة شرآات اإلنترنت تظهر أن قيمة تكنولوجيا  
ي   ي النص ن ف ية ال تكم االت للتنم ات واالتص ي   المعلوم اع ف ذا القط رزه ه ن أن يح ذي يمك ب ال

ي      ير شك          (االقتصاد العالم ن غ و نصيب ضخم م بقدر ما تكمن في التغيرات التي ستحدثها       ) وه
 .هذه التكنولوجيا في عمل المؤسسات في االقتصادات التي تأخذ بها

 ، األونكتاد2001تقرير التجارة اإللكترونية والتنمية لعام  - 

ي، أن البلدان النامية إذا استطاعت إدراك البلدان المتقدمة من حيث           ويرى السيناريو الثان   
ية   ور والرفاه تاج واألج ادة اإلن ن زي تتمكن م ا س ية فإنه و  . اإلنتاج ؤدي نم ثال، ي بيل الم ى س فعل

بة      ية بنس ي قطاع الخدمات في آسيا إلى تحقيق مكاسب في الرفاهية قدرها              1اإلنتاج ة ف ي المائ  ف
 0.4 في المائة، وزيادة األجور بنسبة 0.4 الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  بليون دوالر، ونمو12

بة     ات بنس ادرات الخدم ـو ص ة، ونم ي المائ ى 2ف ة  3 إل ي المائ ن  ( ف ر الجدولي   1انظ
افات  ). 2و ت والمس اءة واختصار الوق ادة الكف يف وزي ية خفض التكال تجارة اإللكترون يح ال وتت

 .التنميةوتصبح بذلك أداة هامة من أدوات 
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 )بماليين الدوالرات( في المائة في اإلنتاجية في البلدان المتقدمة فقط 1 األثر المترتب في الرفاهية على زيادة قدرها -1الجدول 

 الخدمات

 )6(إلى ) 1(

خدمات 
 األعمال

)6( 

الخدمات 
 المالية

)5( 

 أشكال النقل األخرى

)4( 

 النقل البحري

)3( 

 النقل الجوي

)2( 

الخدمات 
 التجارية

)1( 

 

بلدان  47 942 3 365 2 896 17 238 12 071 35 081 117 869 ال
 المتقدمة

ا  55 - 13- 21 11 8- 53- 93- أوروب
 الشرقية

 آسيا 121- 130 528 261 8- 1 802

ريكا  197- 5- 83 19- 52- 123- 301- أم
 الالتينية

 أفريقيا 45- 4- 69 40- 12- 5 23-

 بقية العالم 196- 38- 96 8- 56- 124- 309-

 .2001األونكتاد، تقرير التجارة اإللكترونية والتنمية لعام : المصدر

 

بماليين ( في المائة في اإلنتاجية في آل منطقة من المناطق النامية فقط 1 األثر المترتب في الرفاهية على زيادة قدرها -2الجدول 
 )الدوالرات

 الخدمات

 )6(إلى ) 1(

خدمات 
 األعمال

)6( 

الخدمات 
 المالية

)5( 

 أشكال النقل األخرى

)4( 

 النقل البحري

)3( 

 النقل الجوي

)2( 

الخدمات 
 التجارية

)1( 

 

ا  664 89 56 345 122 492 1 770 أوروب
 الشرقية

 آسيا 3 601 1 914 1 530 2 389 863 1 706 12 012

ريكا  1 920 1 199 860 1 439 949 1 236 7 614 أم
 الالتينية

 أفريقيا 1 214 144 139 1 214 233 383 2 663

 
 .2001األونكتاد، تقرير التجارة اإللكترونية والتنمية لعام : المصدر
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 النزاعات في الفضاء الحاسوبي

تقرير بأنه      يد ال فإنه فضاء ) فضاء حاسوبي(‘ فضاء‘إذا آانت شبكة اإلنترنت مجرد   : "يف
خاص شيئًا ألن قواعد هذا القانون موضوعة ألجل خاٍل من الحدود وال يعني فيه القانون الدولي ال

تلفة        ية مخ دود قانون م وح ول عصر اإلنترنت                ". ُنُظ ي يطرحها حل ائكة الت ن القضايا الش ن بي وم
ا يلي       ية م تجارة اإللكترون ما هي القانون المفروض تطبيقه لتنظيم التجارة اإللكترونية؟ وما    : وال

ا هو المحفل المختص للنظر في النزاع؟ وهل القرار هي السلطة التي لها والية على النزاع؟ وم        
 واجب اإلنفاذ؟

ومن القضايا األخرى التي تشكل تحديًا لصناع القرار، قضية حماية الخصوصية الفردية             
نازعات         وية الم ية لتس بر وطن يات ع ية وآل ات دول ياب اتفاق ى غ رًا إل تهلكين نظ وق المس وحق

 .موضوعة خصيصًا للمعامالت اإللكترونية

ية،         وم الجمرآ رائب والرس رض الض ثل ف تى م االت ش ي مج ًا ف ه تشوش ك آل ير ذل ويث
ات                تجات والخدم ن المن يز بي ي، والتمي يع اإللكترون ي للتوق ز القانون ن ُتفرض عليهم     . والمرآ فم

ن وعلى أي أساس؟ وتعمل التجارة اإللكترونية حاليًا في بيئة معفية من الضرائب                 الضرائب وأي
ي إط      وم، وف ي غير واضح المعالم، وتستدعي هذه الحالة تعاونًا عاجًال          والرس ي وتنظيم ار قانون

 .بين الحكومات الستجالء األمور

في البلد " مقر دائم"وتتوقف ضريبة الدخل إلى حد بعيد على ما إذا آان للشرآة التجارية  
ادي على أن موقعًا واتفقت البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص. أم ال

بكة اإلنترنت ال يشكل في ذاته مقرًا دائمًا، في حين أن الحاسوب المزوِّد لشبكة اإلنترنت     ى ش عل
ه      ن خالل ا م ارس أعماله ة تم رآة تجاري ه ش ت تملك ًا إذا آان رًا دائم كل مق ن أن يش إال أن . يمك

يد أن       تقرير يف ترحات البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنم   "ال ية في الميدان االقتصادي مق
تجارة      ى ال رائب عل رض الض يدان ف ي م ية ف بلدان النام واغل ال ر لش تمامًا يذآ وِل اه م ت ل

ية  ود          "اإللكترون ًا وج تقرير أيض وارق رئيسية  "، ويالحظ ال بين نهج االتحاد األوروبي ونهج    " ف
تجارة اإللكت   ة بال ية الخاص ريبية الدول د الض تحدة إزاء القواع ات الم يةالوالي تعلق . رون يما ي وف

بضرائب االستهالك، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، يزداد االتجاه إلى فرض          
تهالك        ان االس ي مك ية التي يعتمد                  . الضرائب ف بلدان النام ي صالح ال ون ف أنه أن يك ن ش ذا م وه

ذه الضرائب إلعداد ميزانياتها الحكومية والت                ى ه يرًا عل تمادًا آب ا اع ي ستكون مستوردًا   معظمه
 .صافيًا للتجارة اإللكترونية في األمد المتوسط

االت              ى االتص ر عل ت الحاض ي الوق ية ف وم جمرآ رض رس دم ف ن ع رغم م ى ال وعل
ذه المسألة محل نقاش مكثف في منظمة التجارة العالمية، حيث يؤيد عدد من          إن ه ية، ف اإللكترون

تجارة               وم لل ن الرس ية م ئة معف ئة بي بلدان تهي بعض اآلخر عن قلقه إزاء    ال رب ال ية ويع اإللكترون
احتمال خسارة إيرادات إذا ما جرى إعفاء المنتجات المستوردة من رسوم جمرآية آانت ُتفرض    

وقد تصل الخسائر الضريبية المحتملة على التعريفات الحدودية وغيرها من الرسوم . عليها سابقًا
ية إلى           واردات الرقم ى ال وإذا آان هذا الرقم يقل .  دوالر في العالم أجمع     باليين 8المفروضة عل
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ي المتوسط عن        ية فإن الخسائر التعريفية ستكون                 1ف رادات الحكوم وع اإلي ن مجم ة م ي المائ  ف
 .أآبر آثيرًا في البلدان النامية

 ازدهار األسواق اإللكترونية والتمويل اإللكتروني بين الشرآات

ية     امالت اإللكترون واق المع توقع ألس تجارة     ُي م ال ا حج اق حجمه ي ف رآات الت ن الش بي
اإللكترونية بين الشرآات والمستهلكين أن تؤدي دورًا أعظم شأنًا في المستقبل، بحيث تصبح أهم 

تعامل بين الشرآات بحلول عام               ن عناصر ال نفرد م ومن المتوقع أن تبلغ قيمة . 2004عنصر م
 تريليون دوالر بحلول 3 الواليات المتحدة مبيعات االتصال اإللكتروني المباشر بين الشرآات في

ام  منها 2004ع ن ض واق 1.5، م ريق أس ن ط تمر ع ي س يعات الت ن المب يون دوالر م  تريل
رآات        ن الش ية بي امالت اإللكترون ير إلى تراجع هذه التقديرات في حال            . (المع تقرير يش إال أن ال

باطؤ اقتصادي      دوث ت تويات ا           ). ح ى مس جَّل أعل رجح أن تس ن الم نمو في أسواق المعامالت   وم ل
ثل الحواسيب واإللكترونيات، والمرافق، والسيارات،              ات م ي قطاع رآات ف ن الش ية بي اإللكترون

ة والزراعة             ية، واألغذي تجات المكتب ية، والمن ية والورق آما ستشهد هذه . والصناعة البتروآيميائ
زيدًا من الت         تراتيجية وم ات اس كيل تحالف اج وتش يات اندم واق عمل رآيز على توفير منتجات األس

 .وخدمات متمايزة ومتخصصة

ويشير التقرير إلى أن العمليات المالية التي تجري باالتصال اإللكتروني المباشر ستشهد              
يح إجراء صفقات مالية ضخمة وما يتصل بها من مدفوعات               ا تت يرًا، آونه وًا آب هي األخرى نم

ن               ير م زء يس ي بج بر الوطن ي وع ى الصعيدين الوطن ت الذي آانت تستغرقه   عل يف والوق التكال
ابقاً  وتشير التوقعات الراهنة للتمويل اإللكتروني إلى معدالت نمو ذات رقمين خالل السنوات          . س

ة    يلة القادم طة المصرفية على شبكة اإلنترنت بنسبة     . القل ع األنش ب أن تتوس  في المائة 25ويرتق
ًة ب           نويًا مقارن ة للصناعة المصرفية        3س ي المائ وفي البلدان المتقدمة، من المتوقع أن      .  إجماالً  ف

طة المصرفية و وع األنش تحول نصف مجم ى االتصال  80ي رة إل طة السمس ن أنش ة م ي المائ  ف
ي المباشر     في المائة لألنشطة    30ويتراوح هذان الرقمان في االقتصادات الناشئة من        . اإللكترون

 .رة اإللكترونية في المائة إلى السمس40المصرفية اإللكترونية إلى 

وينوه تقرير األونكتاد بشأن التجارة اإللكترونية إلى التحديات التي تجابه مقدمي الخدمات  
يف      اء بالتكال يهم الوف يتعين عل ث س ية، حي ية واالنتقال اديات النام ي االقتص يما ف ية، وال س المال

 الدفع باالتصال اإللكتروني االبتدائية المرتفعة والتصدي للتعقيد التكنولوجي الذي يتسم به اعتماد
ة    ى درج اء إل ن االرتق نوا م ي يتمك ر آ ي"المباش تمويل اإللكترون تعداد لل زال ". االس وال ت

التكنولوجيا غير قادرة على تلبية احتياجات المدفوعات المرتفعة القيمة والمدفوعات الجزئية في  
تهلكين عل               رآات والمس ن الش امالت بي رآات والمع ن الش امالت بي واء  المع د س ولم تتجاوز . ى ح

رحلة مبكرة من مراحل التوحيد، وال تزال                ية م ائل اإللكترون تمويل بالوس ع وال يات الدف تكنولوج
رة بين نماذج وحلول متنافسة        ويتبين أن الوعود التي توقعت نجاحًا باهرًا إلجراء    . الصناعة حائ

طة المصرفية والمدفوعات باالتصال اإللكتروني دون غيره من            السبل آانت وعودًا مبالغًا األنش
ى حد بعيد، إال أن ضغوطًا تماَرس على المصارف وغيرها من الجهات التقليدية المقدمة                   يها إل ف
ا       ريعًا خدماته زيد س ت وت ال اإلنترن ي مج ة ف تراتيجيات شرس تمد اس ي تع ية لك ات المال للخدم
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ر  ي المباش ال اإللكترون تاحة باالتص ول ال . الم ي الحل تقرير ف نظر ال ى  وي يقها عل ن تطب ي يمك ت
 .قطاعات أخرى من قطاعات التجارة اإللكترونية

 تقديرات تعوزها الدقة

لم يحظى أي قطاع اقتصادي باالهتمام الكبير الذي حظي به قطاع التجارة اإللكترونية الذي آان، 
د      تقبله الواع أن مس ة بش ريحات قاطع دى وتص يدة الم بؤات بع ًال للتن زال، مح ا ي تخدم . وم واس

ح ام     أص ذه األرق ًا ه ور عموم يون والجمه ون المال تثمارية والمحلل وال االس اب رؤوس األم
المضخمة بتهور في اتخاذ قراراتهم بشأن االستثمار في الشرآات الناشئة وسوق األوراق المالية 

 . وآثيرًا ما أدى  ذلك إلى عواقب وخيمة-

تجار           يانات ال ن ب يرًا م بًا آب اع الخاص جان رآات القط دم ش ية، وهي تنشر بصفة   وتق ة اإللكترون
منتظمة تقارير عن آخر المستجدات في هذا المجال، بما في ذلك تقديرات النمو في األمد القصير 

ط رات     . والمتوس تعاريف والمؤش يات وال بعًا للمنهج يرًا ت نًا آب ن تباي ام تتباي ذه األرق ير أن ه غ
تخدمة  ثال، تراوحت تقديرات التجارة           . المس بيل الم ى س إللكترونية العالمية فيما بين الشرآات     افعل

ن  ام الفائت بي ي الع يون دوالر 200ف ن دوالر 604 و(Morgan Stanley) بل . (Forrester Research) باليي
ذه الحالة ويقدم مقترحات حول ما تستطيع الحكومات عمله ألجل توفير               تاد ه ر األونك ويستعرض تقري

 . عن التجارة اإللكترونيةمزيد من البيانات اإلحصائية الموثوق بها

***** 

ام    ية لع ية والتنم تجارة اإللكترون ن ال تاد ع ر األونك يوفر تقري ية 2001س  أداة مرجع
تخدمها واضعو      السياسات ومنفذوها في البلدان النامية وتستخدمها فرقة عمل األمم المتحدة المعنية        يس

مين العام إليجاد وسائل جديدة ومبتكرة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي أنشئت تحت سلطة األ
ي احتماالت انقسام العالم إلى نصفين أحدهما             ية وتالف ثورة الرقم د ال يم فوائ يح تعم يق تت وسريعة التطب

ياً   " ري معلومات ير معلوماتياً  "واآلخر   " ث وستعقد فرقة العمل، التي يمثل أعضاؤها القطاعين العام    "  فق
ل ا    ي وأه تمع المدن اص والمج تقدمة       والخ ية والم ية واالنتقال ادات النام ادة االقتص ن ق ًال ع م فض لعل

 . في مقر األمم المتحدة في نيويورك2001نوفمبر / تشرين الثاني20تكنولوجيًا، اجتماعها األول في 
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 :يمكن االطالع أيضًا على هذا البيان الصحفي على العنوان التالي في شبكة اإلنترنت

htm.pressref/press/en/org.unctad.www://http 

يد        رجى االتصال بالس ات ي ن المعلوم زيد م  Jean Gurunlian, Director, Division for Servicesللم
, 41 22 907 0052: +, fax41 22 907 5544: +Infrastructure for Development and Trade Efficiency, tel

org.gurunlian@unctad.jean: mail-e . أو بـ : , fax 464141 22 907: + Vellucci, Press Officer, telAlessandra
org.Press@unctad: mail-, e41 22 907 0043+. 
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