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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة السادسة والستون

 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٨-٢٤جنيف، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 والتحدايت الفرص الرقمية: التنمية  
 *األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
يححاا الرقميححس ال ححري  إلنتحح  الناححاج والاحححاتا، وياححي   ر ححا  أضحح ا انارححات الاونولوج 

ال حوا.  واتححانا ا  جمم عموعحس مححن األتحح نس لنانميحس امل ححادامس وي حراي  ححدما أمام حا عنححا حححد 
التشحححححا يس الحححححوات ا محححححن الحححححدول األعةحححححا.، تنحححححاقل قحححححذ  املحححححذ را ا  ت امل تبحححححس عنحححححا الرقمنحححححس 
والاونولوجيحححاا الرا،حححدا، و  تحححيما ن عحححا ا النااجيحححس والاححححاتا والومالحححس وانوحححدا  امل حححاواا  

ي حححا عنحححا الاححححاتا والانميحححس، و ا حححس وختاحححامل املحححذ را وبةححح  تو حححياا تياتحححاتيس لوححح  ين حححر  
ضحححروتا اتبحححاو  حححء وحححول جماا. وضححح  ال ياتحححاا عنحححا الاحححويد الحححو  ، وجمجحححرا. ححححوات م حححامر 
ورحح ن اونححول القنيميححس والوامليححس املمونححس ن اسححا ا ال ياتححاتيس الر،ي ححيس، والن ححو   موانيححس 

م ا اجل حححو  املاةحححا را مل حححاعدا اتحححافا ا املحححرأا محححن الفحححر  الحححد ياي  حححا ا قااحححا  الرقمححح ، وا 
 البندان ن توي ا لا قيق اجلاقزيس الرقميس 
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 جديدحنو عصر رقمي  -أولا  
ت وتا الرقمنس ت وتا  تريوا  منذ اعامحا  وحرجمء عمح  تحونا ورح ن عامح  املونومحاا ن  -١

، جتحححاوا عحححد  م حححاتدم  الن نحححت ناحححف تحححوان الوحححا  لنمحححرا ٢٠١٨  ون عحححا  ٢٠٠٥عحححا  
األوم  وأ ححححب ت قححححدتاا الرححححبواا واألج ححححزا الرقميححححس اليححححو  أ حححح  وو حححح   ححححا  انححححت عنيححححه، 
واتححاد دثت تونولوجيححاا وخححدماا جديححدا   حح ا وندرححرا وتكنكنححت ن  حح  موححان منححذ القمححس 

   ونايحس  لذلك، اا ا املتا ر عنا الانميس أيةا  (١)الوامليس سام  املونوماا
وم  اتتفحاو أعحدا  األشحتا  الحذين ي حاتدمون الا بيقحاا واألج حزا اجلديحدا اتحاتداما   -٢

أشد   ا س يرم  أنر س ماناميس، وانارحات أج حزا وخحدماا جمن نحت األشحيا.، أ حب ت البيحاجا 
موت ا  جممنا،يحا  للحا األةيحس  ومحا انفوحت قحدتا البنحدان عنحا اواحول عنحا البيحاجا الرقميحس و و حا 

   ا  د  مدى الفواليس ن نرر الاونولوجياا الرا،دا لدعمل أقداف الانميس امل ادامس وتنقي
ومن امل نَّمل وحه عنحا ن حاا واتح  أن الرقمنحس أ نقحت الونحان ملوجحس جديحدا محن ا واوحات  -٣

تححححاؤثر ًثحححح ا  شححححديدا  ن البرححححريس، جمني تححححاك  الووقححححاا وحححح  املححححوا ن  واووومححححاا والرححححر اا، 
يوحح  اساموححاا وا قااححا اا  وتححيوون م ححاوى ا نححدماج ن ا قااححا  الرقمحح  أقححمل وتححادبد ل ق

حمد ِّ  لننمو والنااجيس والانميس البرحريس   الرقمنحس والاونولوجيحاا الرا،حدا   تاي حان  ر حا  جديحدا 
  (٢)ملماتتس األعمال الاحاتيس    ب، و  ت رحان أيةا  عد ا  من الا دما واملتا ر

تقنح  الاونولوجيحاا واملناحاا الرقميحس توحاليف موحاموا الرحر اا وتي حر  وميوحن أن -٤
الو ححححول جمم عمححححو. جححححد  ن األتححححواا الو نيححححس واألجنبيححححس   ححححيمون لنمححححوت ين الححححذين يوامححححدون 
اعامحا ا  أ ح  عنححا الاححاتا اللو ونيححس، مح و ، أن إلفةحوا توححاليف الا حنيمل، و ا ححس  يمحا ياونححق 

  عووا عنا نيلك، ميون أن توزا الرقمنس جمنااجيس مؤت اا األعمحال وتاحي  لحملاوى املاااي تقميا  
 ، جمموححاجا جديححدا لححرم ا األعمححال وا واوححات وخنححق  ححر  الومحح   وميوححن أن ت ححاعد الرححر ااِّ

تيما املؤت اا البالكس الاكر واملؤت اا الاك ا واملاوت س اوحمل، ن جتاوا اوحواجز الحد  و 
ن ا من ا خنراط ن أنر س الاواون و  الن را. ن اواوات واتحاتدا  لليحاا تو   توتو ا، ومتو  

متويحح  ودينححس م حح  الامويحح  اجلمححاع   للضححا س جمم نيلححك، ميوححن أن تقنحح  اونححول اجلديححدا القا،مححس 
عنا ال  اب اللو وين اواجس جمم ا تا مات ن موداا تونولوجيا املونوماا وما يقاو  نيلك 

 اخنيس  وميون أن تي ر الاحاتا اللو ونيس اتتقا. تنحك املؤت حاا واحو    حر   من خ اا  نيس
الاموي  والوتا،  الوفينس وبنا. تححوا لنموحاموا عنحا الن نحت ميوحن الا قحق من حا، وميوحن 
أن ت ححاعد ن اجاححذاب عمححو. جححد  وشححر ا. ن األعمححال  وتححؤ ي الرقمنححس أيةححا   وتا  ت،ي ححيا  ن 

ث  الاونولوجيحاا الرا،حدا، الحد ين حوي   ح  من حا عنحا جمموحاجا  ح ى لا ح ي  توتي  ن اا وً
 قيححق أقححداف الانميححس امل ححادامس   الححذ ا. ا  حح ناع  والبيححاجا الةححتمس واووتححبس ال حح اويس 

 والاونمل ا ل واختاني القراتاا ونا. عنا اخلواتامياا  ن ا أ واا قويس لناكي  
__________ 

(١) A/74/62−E/2019/6  
(٢) UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development 

(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva); UNCTAD, 2018a, 

Technology and Innovation Report 2018: Harnessing Frontier Technologies for Sustainable 

Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and Geneva)  
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جياا الرقميس أيةا  عنا  دما وتواليف وخمحا ر  وميوحن أن وين وي جم وا الاونولو  -٥
يؤ ي الافحاوا ن  حر  اواحول عنحا الاونولوجيحاا الرقميحس املي حوتا الاونفحس، والقحدتا احملحدو ا 
عنححا ا تححافا ا الفونيححس من ححا، جمم جمج ححاف ن توايحح  منا و ححا   قححد   ي ححافيد مححن تنححك املنححا   

الاونحيمل وقنينحو الملحا  للقحرا.ا والوااوحسا وتحوان املنحا ق  عنا وجه اخلاو  األشتا  حمحدو و
الريفيححسا واألشححتا  نيوو القححدتاا واوقححوا احملححدو ا  يمححا ياونححق للححروا للن نححتا واملؤت ححاا 
البالكس الاكر واملؤت اا الاحك ا واملاوتح س اوححمل  وقحس قنحق محن أن يحؤ ي ا تحاتدا  الواتح  

س واملناحاا اللو ونيحس جمم خ حا،ر ن الوفحا،ف وتزايحد الافحاوا ن الن اا لناونولوجياا واألمتاح
الححدخ  وتزايححد تر ححز القححوا ال ححوقيس وال ححروا  وميوححن أن يححؤثر أيةححا  ًثحح ا  تححنبيا  ن القححدتا الافاوضححيس 
لنم حاومن  وامل ححا نو  والومححال ويفةح  جمم  قححدان اخلاو ححيس  عحووا عنححا نيلححك، ينبكحح  أن 

ن مححاا واووومححاا واأل ححرا  عنححا اتححاودا  لنااححدي ملححا تححيناق  جمم اسححال توححون الرححر اا وامل
الرقمحححح  مححححن أشححححوال ال ححححنو  الرقميححححس املرححححينس الححححد يا ححححمل ووةحححح ا و ححححاو  جنححححا،   وأخحححح ا ، ت حححح  
الاونولوجيححاا الرا،ححدا  ححدما قانونيححس وتن يميححس وأخوقيححس  يمححا ياونححق وازايححد القححدتا عنححا اختححاني 

 وخواتامياا ت اتد  الاونمل ا ل و ني  البياجا عنا ن اا وات  القراتاا لدى أج زا 
وتر حححز الفحححروو الااليحححس عنحححا  حححر  الرقمنحححس والاونولوجيحححاا الرا،حححدا و حححدم ا ن عحححا ا  -٦

 النااجيس والاحاتا والومالس وانودا  امل اواا 

 اإلنتاجية منو -اثنياا  
النقحح ، وحح  والزتاعححس أيةححا ، تناقحح   ححو وححدأا ق اعححاا الاححناعس الا وينيححس واخلححدماا و  -٧

عموعححس مانوعححس مححن الاونولوجيححاا الرقميححس املا ححوس الن ححاا  وتن ححوي الاونولوجيححاا والومنيححاا 
األتاتيس ن قذا الاد  عنا ل ت وويدا املدى ن تن يمل الوم  والنااج والاححاتا، ييحأ أ حب  

وفححا،ف األعمححال الاحاتيححس و  ححاا الوفححا،ف  الاححز   الان يمحح  واجلكححران القححا،مل مياححد مو ححا ليرحم 
الد تا مل وو ا س اتاتدا  املور حس  وميوحن لنرحر اا الحد تنتحرط ن عحال الرقمنحس أن تزيحد  فحا.ا 
تن يم حححا، وأن ي ححح   عني حححا أ  حححر محححن نيي قبحححح  الو حححول جمم عحححد  أ ححح  محححن الومحححو. وتقححححد  

ناحححاا واخلححدماا واونفححس أقحح ، مححن خححدما ا جملححي مل، وأن ت ححرو ت ححوير املناحححاا، وأن تباوححر امل
  ون اواجس جمم خ ا مو فس عنا م اوى الن مل أو م اتاا  اخنيس ن تونولوجياا املونوماا 

غحح  أن قيححاري ًثحح  الرقمنححس ن النااجيححس   يححزال أمححرا   ححوبا ، وختانححف ا تححانااجاا ن  -٨
 أن البيح  عنحا الن نحت    قحد خناحت ووحل الدتاتحاا جمم(٣)قذا ال ياا لخاوف الدتاتاا

يوححزا النااجيححس، ويححؤثر أشححد الاحح ث  ن املؤت ححاا الاححك ا اوحححمل ون اخلححدماا  وتدحح ا  تاتححاا 
أخحححرى أةيحححس ا  ت املااحححنس لوححححمل والحححروا الرحححبو ،  ةحححو  عحححن أةيحححس عوامححح  أخحححرى مومنحححس،  

ل ت قويحس ن النااجيحس،   امل اتاا والاكي  الان يم   جم  أن  تاتاا أخرى   ختنح  جمم وجحو 
 وتذقب جمم أن الوا  تمبا ير د عو ا  جمم مفاتقس النااجيس 

وقنا  ثكراا جمحاحا،يس موضحوعيس و حدما أخحرى ن قيحاري ًثح  الرقمنحس ن النااجيحس   -٩
وي حححححاكرا األمحححححر وقاحححححا  قبححححح  أن تنارحححححر الاونولوجيحححححاا وتاحححححب   وا،حححححدقا وي نحححححس وقاونحححححس لنقيحححححاري  

__________ 

(٣) UNCTAD, 2015, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for 

Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.1, New York and Geneva)  
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توى عد  حمدو  من مؤت اا األعمال الد تبن ت عمنيس الرقمنس للوام  حىت ا ن، قنا   وليا
وينمححا   تحححزال املؤت ححاا البالكحححس الاحححكر واملؤت ححاا الاحححك ا واملاوتححح س اوحححمل ن البنحححدان الناميحححس 
األ  ر ختنفا  عن الر ب  وعنيه،  إن ا  ت الوامنس املاانس للنااجيحس لحن تحنووا ن الحاحا.اا 

 جم  عندما تناق  البندان والرر اا من مرحنس جمنرا. ا قااا  الرقم  جمم مرحنس توميمه 

 العاملية التجارة نطاق توسيع -اثلثاا  
تاي  املنااا الرقميس لنرر اا، مبا  ي ا املؤت اا البالكس الاحكر واملؤت حاا الاحك ا  -١٠

وحححن أن تي حححر مواتحححب ن الوفحححا.ا واملاوتححح س اوححححمل،  ر حححا  جديحححدا لوخنحححراط ن الاححححاتا  ومي
 فححل توححاليف املوححاموا واوححد مححن الافححاوا املونومححاظ الححذي تدعمححه ن ححمل الااححنيف  ويححؤ ي 
نيلك جمم اخنفا  أتوات ا تا و  وام ا جمموانيس الو ول جمم األتواا وتوزيز املنا  س و    

م  اخلحححدماا  وي حح مل األ حححرا  اتححاتدا  املححوات  غححح  امل ححاكنس مبحححا يوفحح  وام ا املرونححس لحححدى مقححد
والرحححر اا، ورحححرا. ال حححن  واخلحححدماا أو ويو حححا عنحححا الن نحححت عححح  اوحححدو ، ن الاححححاتا الدوليحححس 

 والاحاتا اللو ونيس ع  اودو  
ن  ١٣وو قححا  لحاححا.اا األونواححا ، اا ا مبيوححاا الاحححاتا اللو ونيححس الوامليححس ون ححبس  -١١

ترينيححون  و ت  وتدحححنت  فححرا  اثنححس ن عححد   ٢٩مبنححا قححدت  ، لااحح  جمم ٢٠١٧املا،ححس ن عححا  
ونيححون شححت ، أو توحح   ١.٣ن املا،ححس لياحح  جمم  ١٢املا ححوق  عنححا الن نححت، جمني اتتفحح  ون ححبس 

توان الوا   وعنا الرغمل من أن مو مل املر ين عنا الن نت اش وا تنوا  وخدماا من ل،و  
ن املا،حس ن  ٢١جمم  ٢٠١٥ن املا،حس ن عحا   ١٥اخلحاتج محن حمني ، اتتفوت ن بس املر ين محن 

 ٤١٢  ونايحححس لححذلك، ونكححت مبيوححاا الرححر اا لنم ححا نو  عحح  اوححدو  حححوال ٢٠١٧عححا  
ن املا،س تقريبا  من عمحوو الاححاتا اللو ونيحس وح  الرحر اا وامل حا نو ،  ١١ونيون  و ت، أي 

  و  تححزال الاحححاتا اللو ونيححس وحح  الرححر اا ٢٠١٥ا  ن املا،ححس ن عحح ٧ووححد أن  انححت ن ححبا ا 
ن املا،حس مححن عمحوو الاححاتا اللو ونيححس عنحا الن نححت،  ٨٨م يمنحس ن قحذا ال ححياا، جمني ترحو  

ن املا،حححس  ٢٢لوحححن ق حححاو املوحححاموا وححح  الرحححر اا وامل حححا نو  شححح د أ ححح  منحححو، جمني اا  ون حححبس 
  (٤)٠١٧٢ترينيوجا  و ت ن عا   ٣.٩ليا  جمم 

ومححححن األم نححححس األخححححرى عنححححا ًثحححح  الرقمنححححس ن الاحححححاتا الوامليححححس ات ححححاو ن ححححاا  ححححا تاا  -١٢
اخلححدماا الححد ميوححن ت ححنيم ا تقميححا ،  الاحح م  أو الومنيححاا الاحاتيححس أو اخلححدماا املاليححس   فحح  

و نت جمم ن املا،س و  ٨ن املا،س و ٧الوقد املاض ، منت قذ  الاا تاا تنوم  ون بس ت اواي و  
  (٥)٢٠١٧ترينيون  و ت ن عا   ٢.٧اقا. 

 واملهارات العمالة تغري -رابعاا  
ياوق  أن تؤ ي ام ا الرقمنحس واتحاتدا  الاونولوجيحاا الرا،حدا جمم اخحاول  حر  الومح   -١٣

    افة  جمم خنق وول الوفا،ف وامل ن اجلديدا ن ق اعاا شىت، و  تحيما ن (٦)وامل اتاا
__________ 

 ح الا م اندا جمم يوث األونواا   (٤)
 ح الا م اندا جمم يوث األونواا   (٥)
(٦) UNCTAD, 2017ا وUNCTAD, 2018a  
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امح  أن  تياا جمنااج تحن  وخحدماا جديحدا أو توحدي  املناححاا املوجحو ا  ون الوقحت نف حه،  د
ختة  م ا  عديدا لألمتاس و/أو يد اوان ن أ ا، ا مباا ت خاتجيس،  ا يؤ ي جمم اند ت وفا،ف 
أخحححرى ويكححح   بيوحححس الومححح  تكيححح ا  شحححديدا   وأخححح ا ، ميوحححن أن تكححح  الرقمنحححس فحححروف الومححح    محححن 

ا تبي  امل ال، أن تؤ ي منااا الوم  عنا الن نت، الد تحوا،مل امل حا  عنحا عمحوو املاوق ، عن
ن ححاا امل ححاتاا املااحححس، جمم جمحححداث  ححول ن أتححواا الومحح  وافةححي  عقححو  أ  ححر مرونححس وام ا 

 املنا  س و  الومال،  ا قد إلفل الدخ  ويقن  اومايس ا جاماعيس 
امحح  أن ي تححب عنححا الرقمنححس ن وختانححف ا تا. اخاو ححا   بحح   -١٤ ا  ورحح ن األثححر الوححا  الححذي  د

الومالححس ال اليححس، ومححا جمنيا  انححت  فححس خنححق الوفححا،ف تحح ج  عنححا  فححس تححدم قا  وقنححا  أيةححا  
  ،  عنا ا تاق اب ن توا الوم  من جرا. ا واوات الاونولوج ، وتر  وول الدتاتحاا 

أقوى مقاتنس للرج   وم  نيلك،  حإن  حان الاكيح  تيرحم   جمم أن احامال ًثر املرأا تنبا  وذلك
 ي  الق اعاا، تاتانف ل ت  اخاو ا   ب ا  و  الق اعاا والبندان، ي حب م حاوى تقمنا حا 

 وقيو  اقااا ا ا 
وعنا أي حال، تاواجه  ي  البندان  دي جماتحس  ر  الاونمل مدى اوياا  ح  يا ح   -١٥

م نححس جمم أخححرى ن م ححاتقمل الححوفيف ، ألن الرقمنححس جتوحح  م ححاتاا الاويححف لنومححال ا ناقححال مححن 
أقححححمل مححححن نيي قبحححح    ححححو وححححد مححححن م ححححاتاا جديححححدا لوتححححافا ا الاامححححس مححححن الفححححر  الناشحححح س عححححن 

مبا  ي ا م اتاا  ني  البياجا املا حوت ووضح  اخلواتاميحاا، وامل حاتاا  -الاونولوجياا اجلديدا 
ن مل وت حححوير اخلحححدماا لألتحححواا احملنيححس، وامل حححاتاا امل نووحححس  اخححح  اواتححوويس الوامحححس لاوييحححف الحح

الرححححر اا واملن مححححاا األخححححرى، وجمملححححا  األ ححححرا  الححححوا  لسححححال الرقمحححح  والعومحححح  لنو ححححوت عنححححا 
املونومحححاا وتقيحححيمل نوعيا حححا وقيما حححا واتحححاتدا  املحححوات  املااححححس عنحححا الن نحححت  ومحححن شححح ن ام ا 

ونو  والاونولوجيا واهلندتس والرمضياا، حيحأ   تحزال أعحدا قن مرات س الن ا. ن ختاااا ال
  ون أعدا  الرجال، أن ت اعد ن اتاتو  قيمس أ   من الرقمنس 

 املساواة انعدام أوجه تفاقم خطر -خامساا  
 يمححا ياونححق و ححد قححوا الافححاوا ن الوححا  النححام ، تاححي  الرقمنححس  ر ححا  وت ححراي  ححدما ن  -١٦

الن را املافا،نححس لا ححوت ا قااححا  الرقمحح  ترححد  عنححا انارححات املونومححاا وووهلححا  يحح     حح(٧)لن موححا  
الناري،  ا يرو  من نقا  لنمونيج جممنا،  جديد مناف وم ادا  وي يا  ي حاند جمم متوح  الن حان 
 و قيق ت اقه جمم أقاا حد  ون ود   من ال و  جمم اواول عنا أ   قدت  ون من األتلاي 

لنرحر اا الحد تنتحرط ن الرقمنحس أن ت حافيد محن الفحر  اجلديحدا لألعمحال الاحاتيحس ومححن  وميوحن
 اخنفا  تواليف الدخول جمم األتواا،  ازيد من جممواجا الانميس ا قااا يس 

ون الوقت نف ه، قنا  شواغ  مازايدا من أن ختنت  الاونولوجياا اجلديدا  ناعاا  -١٧
املوجو ا ا ن ن الدخ ، وتحؤ ي جمم ام ا تر يحز ال حن س وال حروا  أب من ا، وتوت  قوا الافاوا 

 م  تزايد ن اا اووتبس واألمتاحس واتحاتدا  الحذ ا. ا  ح ناع ، ميوحن أن تنحدثر وفحا،ف وم حا  
 جمضا يس، حىت وجمن  انت النواتء والنااجيس ت تف ،  ا ت    عا،داا تأري املال 

__________ 

(٧) UNCTAD, 2017  
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ز  اححح  عنحححا  ححح  شححح .  ن ق حححاو املناحححاا، م ححح  وميوحححن أن تحححؤ ي  يناميحححاا  الفحححا، -١٨
Google وUber وFacebook وWeChat حيححأ تحح ا مل ا  ت الرححبويس ألول مححن يححدخ  ال ححوا ،

جموححراا  تجححس ا تححاق اب ن القاعححدا الاححناعيس  عححووا عنححا نيلححك، ام ا وملححن يةحح  املوححاي ، جمم 
جلديحدا مقاتنحس  لجل حاا األخحرى الحد  إن توزيحز قحدتا ج حس مويَّنحس عنحا اتحاكول الاونولوجيحاا ا

تاححححوا ر لححححدي ا جمموانيححححس اواححححول عنححححا املححححوات  والاونولوجيححححاا نف حححح ا، تححححيؤ ي جمم   حححح  القححححدتا 
  وت  ز الرحر اا الرقميحس الر،ي حيس حاليحا  ن وةحوس (٨)الانا  يس قدما  وج   وا،د ا قااا  الرقم 

 س وندان وقيا ا الا  والو ما املا دا األمريوي

 سياساتيةتوصيات  -سادساا  
ياححي  ا قااححا  الرقمحح   ر ححا  جديححدا لناحححاتا والانميححس وي ححراي أمام مححا  ححدما جديححدا  -١٩

أيةححا ، أمححا املواتححب الاححا يس  ني ححت تنقا،يححس و   امحح  أن تاححواو توايوححا  ماوا  ححا   ولوحح  عنححا 
 الااليس:الاحاتا والانميس يرغب ن الن ر ن الاو ياا ال ياتاتيس 

وكيحححس ضحححمان جححح  منحححا   الرقمنحححس والاقنيححح  محححن خما رقحححا جمم أ   ححححد، ينبكححح   )أ( 
لن ووماا أن تاب   ححا  شحامو  لنحميح  ين حوي عنحا ححوات وح  أ ح اب املاحن س املاوحد ين  
للضححا س جمم نيلححك، ينبكحح  أن تر ححز ال ياتححاا وا تحح اتيحياا الو نيححس عنححا ت ححت  البيحححاجا 

 ا(٩)ألغرا  الانميس لتا داث ما ينز  من قيا   أتاتيس وم اتاا ولوا،  تن يميسالرقميس 
ينبك  ا تامرات ن مناقرس اواجس جمم اختاني جمجرا.اا تياتاتيس جمقنيميس و وليس  )ب( 

لوتاحاوس مل ا،  تاونحق مح و  لملنا  حس وةايحس امل حا نك ومنويحس البيحاجا وةايا حا واخلاو حيس 
 ا(١٠)لاحاتا ن ا قااا  الرقم والةرا،ب وا
ينبكحح  الن ححو  ياححول املححرأا عنححا الفححر  الححد ياي  ححا ا قااححا  الرقمحح ، مححن  )ج( 

أج  تةييق الفححوا الرقميحس وح  اجلن ح ، ومحن  مزيحد محن الن حا. جمموانيحس   حب  خح  جمضحان، 
 وام ا  ر  الوم  واواول عنا املونومااا

 وت ا قااا  الرقم  جمم ات او الفحواا الرقميس وكيس اوينولس  ون أن يؤ ي ت ) ( 
والافاوا ن الدخ ، ينبك  وذل مزيد من اجل و  املاةا را مل اعدا البندان ن تدعيمل اتاودا قا 
 قانا  الفر  الناش س عن الرقمنس، ووتا،  ترم  اووات الفوال م  اجل اا املا س وا تحافا ا 

حميححح  الحححد يقو قحححا األونواحححا ، والاقييمحححاا ال حححريوس لنحاقزيحححس محححن مبحححا تا الاححححاتا اللو ونيحححس لن
 لناحاتا اللو ونيس 

    

__________ 

 و نين ا مث  وين ا جمم  ر  لألعمال الاحاتيس م      البياجا  (٨)
(٩) UNCTAD, 2018b, Digitalization and trade: A holistic policy approach is needed, Policy Brief 

No  64, April  
(١٠) UNCTAD, 2019, Making digital platforms work for development, Policy Brief No. 73, March  


