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 جملس التجارة والتنمية
ة لكرتونياإل ابلتجارةفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 واالقتصاد الرقمي
 الدورة الثانية

 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-١٨جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
حملليززة اونيززة التجززارة اإللكرت  املكاسززا اإلئاةيززة مزز  تعزيززز

 والعابرة للحدود يف البلدان النامية

 اإللكرتونية واملنصات الرقميةم  التجارة تعزيز املكاسا اإلئاةية املتأتية   
 مذكرة م  أمانة األونكتاد  

 موجز تنفيذي  
تتنااااول  اااذر املاااذملرص توا املنياااات الرقمياااو لةتيفاااااص ا للنونياااو   البةااادان النامياااو   
 غري ااا ض، وملااذلب بلااربم مناااتل ةتةفااو ماان البةااد ب  اا ا بااباً  ااذر املنيااات  ر ااأن تااو ر وميلاان 
وتتنااااول  النائياااو لتساااال ااتياااال ا للااانوص ألياااو  ا اااو لةمنااااتل الريفياااو و البةااادان  ويمااان 

ا، قميااو ورياريا اانيااات الر ااجتا ااات األ ااريص   التيفااااص ا للنونيااو، وتبي ااو امل أي اااً املااذملرص 
، ا للنونياااواص ض التيفااااوتوا املنياااات اةةياااو   البةااادان النامياااو، واملوانااا  اللااا   الااا  ت ااان 

ى بناااع عةاا سياساااتناقشااو الملو   املنيااات الرقميااو   البةاادان الناميااو  وتنت ااال املااذملرص مواملشاااا 
ويل ع احللااومال الااداخلاا ا األسااةةو ا اداااتيو الاا  قرا ااا الاادول األع اااع   الاادواص األو  لفرياال
   ٢٠١٧ امل ين ابلتيفااص ا للنونيو وااقتيات الرقمال   تشرين األول/أملتوبر
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 مقدمة  
ال اماااو املتفااال عةي اااا   الااادواص األو   اتقااارات الااادول األع ااااع،   تو ااايات السياسااا -١

لفريااال اخلااا اع احللاااومال الااادويل امل اااين ابلتيفاااااص ا للنونياااو وااقتياااات الرقماااال الااا  ع اااادت   
، أن يلاااون النملياااز السياسااااة   الااادواص ال انياااو عةاااى ٢٠١٧تشااارين األول/أملتاااوبر  ٦-٤ الفااانص

مان التيفاااص ا للنونياو اةةياو وال اابرص لةحادوت   البةادان النامياو املتأتياو امللاسا  ا اائياو  زيزت 
(TD/B/EDE/1/3)   

جدياادص لةشاارملات ماان اً وتااو ر احلةااول الرقميااو ا دياادص، مااا  ي ااا التيفااااص ا للنونيااو،  ر اا -٢
الاازابئن  نفااا  ساايما ماان  ااطل رصتص  اار مجياا  األايفاااخن لط اارات   التيفااااص اةةيااو والدوليااو، ا 

وعاان ترياال احلااد ماان تلاااليف التيفااااص  و ااذا يااؤار عةااى إ  األسااوا  وسطساال ا ماادات واملنا ساا  
املؤسساااات الياااغر  والياااغريص واملتوسااا و   البةااادان عةاااى مجيااا  مساااتوصت التنمياااو، وللااان ب ااار  

اللفااعص   البةدان الناميو َجْني ا با  رصتص  ةتةفو  وتناوح الفوائد ال  ميلن لةشرملات واملست ةل 
عةاااى  وت مياال التصياااس وت ساايم ال مااال، ورصتص امللاساا  مااان تناااوة مجياا  ا  اااات الفاعةااو وال اااداص
 أي ااااً التنباااؤ  اااا، إىلاااا و إ  ا فااااض تلااااليف املاااد طت واملنتيفاااات الن ائياااو وأسااا اا ا  وميلااان 

 ع املشتغطت ابألعمال احلرص  استصداخن التلنولوجيات الرقميو لتمل  النسا
بيااد أن  ااذر امللاساا  ليساات تة ائيااو  وماان أجاال تسااصري الرقمنااو   تعاام التيفااااص، ينبغااال  -٣

ااسااات مااات   البااات التحتياااو لتلنولوجياااا امل ةوماااات وااتيااااات ميفموعاااو مااان األن ماااو اساااتلمال 
  جماال ااسات دات لةتيفاااص اً جاوتص االياواملؤسسات املطئمو، وتعم تنميو امل ااات  وت اين ال غارات املو 

 ا للنونيو، ب  البةدان وتا ة ا، أن الفوائد امللتسبو من  ذر التيفااص غري مورعو ابلتساوي 
واختاااذت الااادول األع ااااع قراا اااا بشاااأن موىلاااوة الااادواص ال انياااو، واتف ااات عةاااى األساااةةو  -٤

 ا اداتيو التاليو: 
الدا ةيااو ةبةاادان الناميااو أن ت اازر املنيااات اةةيااو لةتيفااااص ا للنونيااو لمليااف ميلاان  )أ( 

 وال ابرص لةحدوت؟
مااا  ااال املواناا  املت ة ااو منيااات التيفااااص ا للنونيااو الدوليااو الاا  تياا دخن  ااا  )ب( 

 البةدان الناميو، ما  ي ا أقل البةدان اواً، ومليف ميلن جتاور ا؟
الاا  ت ي ااد املؤسسااات اليااغريص واملتوساا و   البةاادان مااا  ااال ال يااوت التشااغيةيو  )ج( 

 الناميو عندما تنشئ ن م التيفااص ا للنونيو، ومليف ميلن  ل  ا؟
ماااا  اااال املمااساااات ا يااادص الااا  ميلااان أن تت ةم اااا البةااادان املت دماااو والنامياااو،  )ت( 

  ي ا أقل البةدان اواً، ب   ا من ب ض؟ ما
اات األ اااريص املتيااااةو ابلتيفاااااص ا للنونياااو، مااا  تسااااةيم ويسااات رض الفااارة األول الت اااو  -5

  ويبحااا الفاارة ال امااو ال ااوع عةااى الاادوا املتنااامال لةمنيااات الرقميااو والسا اةتمةااو لةسياسااات
الفاارة يتنااول  يماا ت التيفاااص ا للنونياو الدولياو، ال ااص ال  باات الا  ت انض الو اول إ  منياا

قاد تاؤار   قاداص املؤسساات الياغر  والياغريص واملتوسا و الراغباو    ال الا ال يوت التشغيةيو ال 
 اً التيفااص عةى ا نننت  وي لس الفرة الراب  واأل ري األسةةو ا اداتيو املذملواص آنف
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 االجتاهات يف التجارة اإللكرتونية ودور املنصات الرقمية وأتثرياهتا -أوالا  
 لكرتونيةاالجتاهات احلديثة يف التجارة اإل -ألف 

ماا  أن التيفااااص ا للنونيااو ةااو ابارص ماان ةااات ااقتيااات الرقمااال املتنااامال، ا ياازال يياا    -٦
 تريةيااون ٢5,٣قياساا ا  وتشااري ت ااديرات األونلتااات إ  أن مبي ااات التيفااااص ا للنونيااو ال امليااو بةغاات 

 ٢,٩باا  الشاارملات وتريةيااون تواا لةتيفااااص ا للنونيااو  ٢٢,٤، ماان بين ااا ٢٠١5تواا   عاااخن 
  وُيست مل نيايب ا السانوي   (١)تريةيون تواا لةتيفااص ا للنونيو من الشرملات إ  املست ةل 

اسااتنبات ت ااديرات عامليااو  وماان مؤداارات التوساا  اً جممااوة الناااتل اةةااال ا مجااايل ال اااملال أساساا
 ٦٠٠، الاذي رات مان أقال مان السري  لةتيفااص ا للنونيو عدت املتساوق  عةاى ا نننات   ال اام

  ويشري أاد الت اديرات احلدي او إ  (٢)٢٠١٦بةيون   عاخن  ١,٢إ  حنو  ٢٠١٠مةيون   عاخن 
مطيااا  دااارملو تشاااتغل ابلتيفاااااص ا للنونياااو   ال اااام )ابسااات ناع  ٣أن  نااااو ااااوايل مةياااون  إ  

  وم  اام الشاارملات الاا  (٣)وملناادامةيااون   الااواصت املتحاادص األمريليااو  ١,٣الياا (، من ااا حنااو 
  ااج ا  أي اً تبي  عةى ا نننت تبي  

،  إن األ رات والشرملات ال  تشني أو تبيا  اً حمةييتم وإ ا ملان م  م التيفااص ا للنونيو  -٧
السة  واخلدمات عةى ا نننت ع  احلدوت تس م   التيفااص الدوليو  وتشري ت اديرات األونلتاات 

 ٢٠١5بةيااون تواا   عاااخن  ١٨٩ساات ةب بةغاات املشاارملو إ  الص ا للنونيااو ماان إ  أن التيفاااا 
  (٤)اقتنوا مشنص م عةى مواق  دبليو  ااج بةداهنم مست ةبمةيون  ٣٨٠وأن حنو 

الاذي أ ادار  ،سات ةباملشارملو إ  اللةتيفااص ا للنونيو من  ٢٠١٧مؤدر عاخن ويلشف  -٨
   نسابو املتساوق  عةاى ا نننات   سالان (5)لتيفااص ا للنونياوعن الفيفوص اللبريص   ا ،األونلتات

   ٨٠و ٦٠  املائاو أو أقالو و  ال ديااد مان البةادان املت دماو باا   ٢تبةا   م  ام أقال البةادان اااواً 
 اً املائااو  وأغةاا  ااقتياااتات ال شاارص األو    املؤداار بةاادان مت دمااو ساايفةت قبَيماااً متشااا و نساابي

تون باا  ااقتياااتات الناميااو ال شاارص األو    مؤداار أ ري يااا وأمريلااا الطتينيااو  وأظ اار املؤداار تفاااو ً 
  (٦)متوسم املؤدر ال املال

اً ويشلل ا ت ااا م  ام البةادان النامياو إ  بيااحت وإايااعات التيفاااص ا للنونياو عائ ا -٩
يااةو وتنفيااذ ا   الشاارملات اخلا ااو أماااخن وىلاا  سياسااات قائمااو عةااى األتلااو   ا اااات  ات ال

حتتاااج إ  إاياااعات التيفااااص ا للنونيااو ملااال توظااف اساات مااا ا عاان عةاام وتتصااذ قاارااات  أي اااً 
اسناتييفيو  ومن دأن إنشاع "الفريل ال امل امل ين ب ياس التيفاااص ا للنونياو وااقتياات الرقماال" 

__________ 

 : الرقمناااو والتيفاااااص والتنمياااو٢٠١٧ت ريااار اقتياااات امل ةوماااات ل ااااخن ، (UNCTAD, 2017a)أ، ٢٠١٧األونلتاااات  (١)
 ، نيويواو وجنيف(  E.17.II.D.8)منشواات األمم املتحدص، اقم املبي  

)اتُّةااا  عةيااا   http://unctad.org/meetings/en/Presentation/tdb_ede2017p05_TFredriksson_en.pdfان ااار  (٢)
  ( ٢٠١٨دبات/  اير  5  

  ( ٢٠١٨دبات/  اير  5)اتُّة  عةي     /http://blog.pipecandy.com/e-commerce-companies-market-sizeان ر  (٣)
 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات،  (٤)
مؤدااااار ]التيفاااااااص ا للنونياااااو إ  املسااااات ةب   UNCTAD B2C، (UNCTAD, 2017b)ب، ٢٠١٧األونلتاااااات  (5)

لتااات الفنيااو اااول تسااصري ، واقااات األون٢٠١٧ل اااخن  التيفاايااو واملساات ةل التيفااااص ا للنونيااو باا  املؤسسااات 
 ملتحدص جنيف( )منشواات األمم ا ٩تلنولوجيا امل ةومات وااتياات ألغراض التنميو، الواقو اقم 

 rapid eTrade readiness ت ييماااااات األونلتااااااتلةتيفاااااااص ا للنونياااااو   اً يااااارت ت يااااايم اسااااات دات أقااااال البةااااادان ااااااو  (٦)
، (UNCTAD/DTL/STICT/2017/2)، وملمبااااوتص (UNCTAD/DTL/STICT/2017/1)ت ييمااااات بااااو ن  )ان اااار
  (UNCTAD/DTL/STICT/2017/10)، وساموا (UNCTAD/DTL/STICT/2017/11)ونيبال 

http://unctad.org/meetings/en/Presentation/tdb_ede2017p05_TFredriksson_en.pdf
http://blog.pipecandy.com/e-commerce-companies-market-size/
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الادويل امل اين ابلتيفاااص ا للنونياو وااقتياات  الذي اقُنح   الدواص األو  لفريال اخلا اع احللاومال
  جراع املزيد من املناقشات بشأن مليفيو التيدي هلذا التحدي اً مفيد الرقمال أن يو ر حمفطً 

 لمنصات الرقميةالعام لشهد املالتجارة اإللكرتونية يف  -ابء 
 املتغااري لةتيفااااص ا للنونيااو  املشاا د  حمااواصً اً تااؤتي أداالال ةتةفااو ماان املنيااات الرقميااو توا  -١٠

  و ناااو أنااواة ةتةفااو ماان املنيااات، للناا  ا يوجااد توا اال آااع عاااملال بشااأن (٧)وااقتيااات الرقمااال
 أ  اال مليفيااو لتياانيف ا    ةااى ساابيل امل ااال، تسااصمر منيااو منااَتل م اا ، م اال اهلاااتف الااذملال، انب  اات

ت مساتو  أعةاى، م ال التوا ال عن منيو ن اخن م  د، بو ف ا منيو متن ةو لت دمي منياات  ا
 ااجتماعال املتن ل ع  ا نننت أو التيفااص ا للنونيو 

و نااااااو ب اااااض االتبااااااس بشاااااأن امليااااا ةحات املساااااتصدمو   ةتةاااااف املنياااااات الرقمياااااو   -١١
وُتساات مل املفااا يم التاليااو، ماا طً، ب  اا ا ملااان ب ااض عنااد احلااديا عاان اااا ج األعمااال الاا  تيساار ا 

مياااو: اقتياااات املنياااات، وااقتياااات التشاااااملال، وااقتياااات الت ااااوص، وااقتياااات اسااا  املنياااات الرق
    ةااى سااابيل (٨)ال ةاا ، واقتيااات األقااران، وااقتيااات الَ َرىلااال، والرأةالياااو ا ما رييااو، وسااو   لااب

و األ اول أو الوقات  ومان األم ةات اسام امل ال، ملان ااقتيات التشااملال أو الت اوص يت من   األ ل 
اا  الرملاااب   ساايااص واااادص غااري الساااعيو لةااربق عةااى ا ننناات، الاا  يت اساام  عةااى  لااب  اادمات جتم 

  ي ا املستصدمون التلاليف، والن م عةى ا نننت مل اي و املنارل ب  أ حا ا أاناع ال  ل  
ملال، م ال الياوخن اباقتياات التشااا اً وعةى الن يض من  لب،   االو الشرملات ال  تارتبم مل اري  -١٢

(، يتااااد ل تباااااتل املااااال Uber( أو أوباااار )Didi Chuxing( أو تياااادي دوسااااين  )Airbnbيب )آا يب ان 
مااا يساافر  لااب عاان إنشاااع ب ااض أداالال التوظيااف  وعةياا ،  ااإن مياا ةق "ااقتيااات اً عموماااو وغالباا

  اااات مل اذر  وعنادما يساتصدخن  ارت أو دارملو منياو لةحياول عةاى  التشااملال" قد يلون م اةطً 
ت ااال مااان ماااواات أو أ اااول عاتةاااو،  اااإن م ماااو ااااو ج األعماااال ا دياااد  اااال توساااي  ن اااا  األساااوا  

 اادمات الن اال التيفااااي وا يااواع اً يب وأوباار أساسااآا يب ان لتشاامل  ااذر املااواات أو األ ااول  وتَاْ اارض 
  (٩)نت، األمر الذي ميل ن من التيفااص ا للنونيوعن تريل ن م لةحيفز عةى ا نن 

ويوىلااااق الشاااالل أساااافة  املشاااا د ا ديااااد الناداااائ ماااان املنيااااات الرقميااااو  و ااااو م ساااام إ   -١٣
غاااري املوج اااو حناااو الاااربق  ومااان املااارجق أن يلاااون املنياااات جمماااوعت : املنياااات املوج اااو حناااو الاااربق و 
مجةاااو مااان  اااذر يفااام املنياااات مااان الناااوة األول  و م ااناااو حاً ايفااام املنياااات مااان الناااوة ال ااااص  امشاااي

  تااااوا  الشااااموليوو وينبغااااال ماااان ل اعتباااااار عمااااطً ال اااارض األم ةااااو عةااااى ةتةااااف الفةااااات  وا يااااد عال 
تينمف أوبر عةاى أهناا جتاااص إللنونياو )تُ ةا   دماو الن ال عةاى ا نننات( وال مال الَ َرىلاال  ا جنار  

اان )ال ماال امل اادخن ماارتبم ابمللااان(  وابمل يب التيفااااص ا للنونيااو )يُ ةاا  ا يااواع عةااى آا يب ان  اال، ّل 
ا ننناات(، و ااال ّ ااال ال ماال الَ َرىلااال  وابلن ااار إ  أن ب ااض املنيااات مت ااادتص األغااراض،  إهنااا قاااد 

  ت  ر   أماملن عدص   الشلل التايل 
__________ 

 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات،  (٧)
 عةاى الارابم التاايل: ، متااحR Botsman, 2013, The sharing economy lacks a shared definitionان ار  (٨)

https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition;  وR Botsman, 

2015, Medium, The sharing economy: Dictionary of commonly used terms،  :متاااح عةااى الاارابم التااايل
https://medium.com/@rachelbotsman/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms-d1a696691d12 

  ( ٢٠١٨دبات/  اير  ١٢)اتُّة  عةى ملط امليداين   
  ، ق ت حملمو ال دل التاب و لطحتات األواويب أبن أوبر درملو خلدمات الن ل ٢٠١٧  ملانون األول/تيسم   (٩)

https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition
https://medium.com/@rachelbotsman/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms-d1a696691d12
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 لمنصات الرقميةالعام لشهد املالتجارة اإللكرتونية يف   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األونلتات  امليدا:

 الرقميونيات امل

  منيات اخلدمات ا انيو

منيات ااقتيات التشااملال 
 "احل ي يو" األ ر 

 منيات التباتل

  منيات الت ة

 منيات التمويل ا ماعال

 املنيات الرقميو غري املوج و حنو الربق

 املنيات الرقميو املوج و حنو الربق

 

 منيات الد   ا للنوص

 ااجتماعالوسائل التوا ل 

 منيات التيفااص ا للنونيو منيات التيفااص ا للنونيو لةشرملات ال ائمو

 منيات التيفااص ا للنونيو   السة  استصداخن منيات التيفااص ا للنونيو من ترف سلا

 التيفااص ا للنونيو   اخلدمات

 الن ل

 السيااو

 ا قراض - اخلدمات املاليو

 الن ي 

 وسائم ا عطخن

 ا د اا

 البحا

 ااست راىلاتامل ةومات/

 منيات الت ة م

 منيات اليحو

 منيات ال مل الرقميو

 ال مل الَ َرىلال

 ال مل السحايب

 أسوا  الت بي ات

 اخلدمات السحابيو

HomeExchange.com
TM

 

Freecycle
TM

 Nolotiro.org 

Alipay, Paypal, M-Pesa, 
bKash, Visa, Mastercard  

Catarse, Costeame, 
Getmefund, Kickstarter 

Facebook, Twitter 

Caterpillar, Ikea, Zara, UBS 
(electronic banking) 

Amazon, Alibaba, eBay, Jumia, 
Lazada, MercadoLibre, Souq, Etsy 

Uber, Didi Chuxing, Grab, SafeMotos 

Airbnb, Booking.com, Hotels.ng 

Afluenta, LendingClub, Prosper, 

RateSetter, Zopa 

iTunes, iROKO, Netflix, Spotify 

Bloomberg, Devex, Google News, Reuters   

Facebook, Google, Gumtree, OLX 

DuckDuckGo, Google Search, Yahoo  

TenderBazar.com, TradeKey.com, iCow, Yelp, 
TripAdvisor, Kudobuzz 

Coursera, edX, Udacity, XuetangX 

Doctor.com, MDLIVE, 1DocWay 

App Store, Google Play 

Amazon Web Services, Salesforce, Tencent 

Airbnb, Helpling,  
TaskRabbit, Uber 

Amazon Mechanical Turk, 

Upwork 

Couchsurfing 

Goteo, Wikipedia 
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تلون املنيات الرقميو، اس  الوملطع أو املستصدم  املشاامل    م امةو،  وميلن أن -١٤
ب  مؤسساو تتم جتاايو   يما ب  املست ةل  أو أعمال إللنونيومنيات ب  األقران أو منيات 

 جتاايااو ومؤسسااو جتاايااو أ اار  أو م ااامطت جتاايااو جتااري باا  مؤسسااو جتاايااو ومساات ةب أو م ااامطت
أ ااار  تتبااا  م اااايري ةتةفاااو  عديااادص بااا  مؤسساااو جتااياااو والوماااو  و نااااو ااااا ج منياااات تاااتم 

 يساابوو  )ما طً ا دا اا با  منياات ياز (، عةاى سابيل امل اال، مي٢٠١٧( )Srnicek سرنيتشاب )
أو غوغاال(، واملنياااات الساااحابيو )م ااال  ااادمات أمااارون الشااابليو(، واملنياااات الياااناعيو )م ااال 
جنرال إللنيب وسيمنس(، ومنيات املنتيفاات )م ال اولاس اوياس، وريبلااا(، واملنياات اانسايابيو 

( ٦٢٠١) (JP Morgan  و  امل ابال، ّياز مؤسساو جاال يب مواغاان )(١٠)يب أو أوبار(آا يب ان )م ال 
با   (١٢)(٢٠١٦( )Gawer and Evans، وإيفانس آند غياوير )(١١)ب  منيات ال مل واأس املال

 ، وااسات ماا  وتتوقاف  ائادص  اذر التيانيفات عةاى الغارضلتلامالمنيات امل اامطت، واابتلااا، وا
 الذي تستصدخن ألجة  

اان املنيااات -١5 الرقميااو ماان  وخبفااض تلاااليف امل ااامطت والبحااا، وملااذلب اااتلاملااات، ّل 
د  لااب  ا  وأوجااي رىلااون األ ااول أو اخلاادمات ماان ااتيااال بساا ولو أملاا  ماان يرغبااون   اساات طمل

و إ  بوملااذلب ابلنساا ،اً(ألنااواة جدياادص ماان التيفااااص )  منتيفااات و اادمات وم اااخن متداولااو اقمياااً  ر اا
 ننناات لةتو ياالةااى ا   عالتيفااااص الت ةيديااو امل  ااوتص الاا  تسااتصدخن التيفااااص ا للنونيااو ومنيااات أ اار 

حليااول عةاااى ن ااا ياااو ر املنتيفااات  وال دياااد ماب والت ريااف أمل ااارباا  املشاانين والباااائ   ب ري ااو أ  ااال 
، م اااال ن والبااااائ  عاااان ترياااال ا ننناااات لةااااربم باااا  املسااااتصدم  واملشاااانيم اباااال  اااادمات جمانيااااو أو 

لتيفااياااو، اة واعاااد مت اااال ل، وتااساااو األساااوا ، وااد وعاتاخلااادمات املت ة اااو ابلةوجساااتيات، والااا
 نارعات وااست طمات عن السو ، وا عطحت، واملسنت ات، وتسويو امل والبياحت،

يتساااام ابملزيااااد ماااان  وتساااامق املنيااااات ابساااات مال األ ااااول املاتيااااو أو الوقاااات اساااات مااً  -١٦
ر ة ال اارض تااو و جتماا  ا اللفاااعص  وملااا ملااان يَاْغةاا  أن يُاْنفااذ إلي ااا عاان ترياال ت بي ااات ن الااو،  إهناا

ناااتل ب   امللاا ، مااا   اً(بل م تلاان نلنااو ماان قباال )أساارة وأا ااس وأيساار تنسااي بُسااوال ةاا  
  ااجزاً  ي ا ّ ل ال  ملانت الل ا و املنصف و  اتا غرا يو وق اعات اخلدم

واساااااتصداخن املنياااااات ا للنونياااااو آ اااااذ   اارتصت،  ا اااو   ال  اعاااات الااا  تواجااا   -١٧
عامليااو دااديدص ويشااااو  ي ااا ال ديااد ماان املشاانين والبااائ    وامااا ساااعد عةااى ظ وا ااا  منا سااو

اجتا ااات ااقتيااات اللةااال   ااقتيااات ال اااملال منااذ السااب ينات  ويشاامل  لااب الت شااف املااايل، 
والت اارب ال ااريخ، و فااض التلاااليف، والتوايااد اخلااااجال، إىلااا و إ  السياسااو الن ديااو املتسااا ةو 

 ساايما از أبساا اا  ائاادص آ ااذص   اا فاااض   الااواصت املتحاادص منااذ التساا ينات، و الاا  تتمياا
  ونتييفو لذلب، اسُت مرت مباال  ىلاصمو ٢٠٠٨التيسري اللمال منذ األرمو املاليو ال امليو   عاخن 

ح ااااً عااان أملااا  عائااادات   اأس املاااال السااا مال   دااارملات تلنولوجياااا ت تماااد   الغالااا  عةاااى 
  (١٣)من أنواة دىتمنيات اقميو 

__________ 

(١٠) N Srnicek, 2017, Platform Capitalism (Polity Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland)   
(١١) JP Morgan Chase and Company, 2016, Paychecks, Paydays and the Online Platform Economy: 

Big Data on Income Volatility   
(١٢) P Evans and A Gawer, 2016, The rise of the platform enterprise: A global survey, The Emerging 

Platform Economy Series No. 1, The Centre for Global Enterprise   
(١٣) Srnicek, 2017   
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ومان با  اخلياائس الرئيساو لةمنياات الرقمياو تاو ري البنياو التحتياو لةتوس ام با  ةتةاف  -١٨
أملاا  ماان املسااتصدم  ية ابملزيااد اً  ةااات املساات مة و وااعتمااات عةااى السا الشاابليو ألن عاادت

يال (١٤)املبادار غاري الادعممن املستصدم ، األمر الذي يول اد اجتا اات ااتلااياوو واساتصداخن    ّو
إ  ااست انو أبعمال و دمات  ااجيو  أىلاف إ   لاب أن أ احاب املنياات  أي اً املنيات 

التفاعال با  األساوا ، أي داروت النفاا    اًط عان حيدتون قواعاد ت اوير املنتيفاات واخلادمات، 
صدم  الاا    وتنبا  أ ام  قيماو لةمنياات الرقمياو مان البيااحت املستصةياو مان املسات(١5)واألسا اا

 قاابطً اً قي مااً ميلن رصتص حتةية ا واست ماهلا وبي  اا إ  أتاراف سل او    اد أ ابحت البيااحت ماوات
 لطستصط    ااقتيات الرقمال 

لتجارة اإللكرتونية احملليزة والعزابرة يف ايف البلدان النامية اإللكرتونية دور املنصات  -جيم 
 للحدود

اان املؤسساات الياغر  واليااغريص واملتوسا و مان إمااات ماوتئ قادخن هلااا  -١٩  نااو سابل داىت ّل 
عةااى ا ننناات لتسااويل منتيفا ااا و اادما ا لةمشاانين اةتمةاا    بةااداهنا أو   األسااوا  األجنبيااو  

 ا ةياو،وأت  استحداث املنيات الرقميو إ  إرالو ب اض ال  باات الت ةيدياو، م ال احلاجاو إ  املاواات الد
  (١٦)واحلفاظ عةي وم دات تلنولوجيا امل ةومات، واخل ص   حت يل احل وا عةى الشبلو 

وأااااد اخلياااااات  اااو اساااتصداخن األساااوا  ا للنونياااو مااان تااارف سلاااا   ب  ااا ا ي ااادخن  -٢٠
 السااة وجت يااز  جت يااز املااد وعات، و دمااو الاازابئن، والشااحن، -جمموعااو متلامةااو ماان اخلاادمات 

ي  املشنون يةت ال  اً نيبو ف  منتد  إللنو اً ب   ا ال ر أساس يما ي مل  -ةيم ال ائدص، والتس
 عةاى امل اامطت ذر األساوا هل الوقد يلون النمليز الرئيسا تتم إللنونياً  امل امطت و والبائ ونو 

ملسات ةل   ماا با  االتيفاايو ال  جتري ب  درملو ودارملو أو با  مؤسساو جتااياو ومسات ةب أو  ي
لرقميااااو ملنتيفااااات امااااا تتصيااااس   أنااااواة م ينااااو ماااان املنتيفااااات، م اااال السااااة  املاتيااااو أو ااً وغالباااا

    هلاذر األساواز ا غارااخلدمات ال ائمو عةى تلنولوجيا امل ةومات وااتياات  وي د  النملي أو
لااادولي  نين ا أو املشااا  وميلااان  اااتق األساااوا  ا للنونياااو الدولياااو لةباااائ   الااادولي أي ااااً اً م مااا
ص   البةادان لياو مبادار ماا يتناا س م اد مو  ادمات املنياات اةةياو والدو اً ملةي ما   م  وغالبا أو

 ال  تتوس   ي ا أسوا  التيفااص ا للنونيو  
 ااو إنشاااع موقاا  لةتيفااااص ا للنونيااو قااائم بذاتاا   وميلاان حت ياال  لااب،  ومثااو  ياااا آ اار -٢١

ملؤسسو األعماال  التيفااص ا للنونيو عةى املوق  الشبلال ال ائمعةى سبيل امل ال، إبىلا و وظيفو 
جميااااات  دميااااو لةتيفااااااص ا للنونيااااو بُ ااااد ص تت اااامن مااااا يةاااازخن لتشااااغيل التيفااااااص أو األ ااااذ حاااال بر 

ا للنونياااو أو إنشااااع موقاااا  ةياااس لةتيفاااااص ا للنونيااااو  وختتةاااف  اااذر اخليااااااات مااان ايااااا 
   (١٧)ت وال داات الدا ةيواحلاجو إ  امل ااااااتياجات من املواات، واملرونو، و 

__________ 

نااسااو ضفاض  ارة مان  ااروة دارملو م ت اا ا سا ر سااة و أو  دماو، وي اوض  اذا اا فاااض  غاري املبادار الادعم (١٤)
 بزصتص   األس اا    رة آ ر 

(١5) Srnicek, 2017   
إتاط  إملااحت التيفاااص ا للنونياو لةبةادان النامياو : ٢٠١5ت رير اقتيات امل ةومات ل اخن ، ٢٠١5األونلتات،  (١٦)

  ، نيويواو وجنيف( E.15.II.D.1منشواات األمم املتحدص، اقم املبي  )
  ٢٠١5ان ر األونلتات،  (١٧)
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مان الساو  اللةياو واستو  عدت قةيل من األسوا  ا للنونيو الرئيسو عةى أجازاع ملباريص  -٢٢
ماان و ااواات احليفاام والسا الشاابليو  وماان منيااات التيفااااص ا للنونيااو الرائاادص جمموعااو  اً مسااتفيد

 ال ديد من (  بيد أن  ذر املنيات،  Rakuten)(، وااملوتن eBayي )اعةال اباب، وأمارون، وإيب
لمة ااااا منيااااات وتنيااااو أو إقةيميااااو  وماااان دااااأن اسااااتحداث  ااااناعو التيفااااااص البةاااادان الناميااااو، ت
أن تس  ل أموا امل يم  بف ال أوقاات الشاحن ال ياريص، و ياااات الاد   املرناو، اً ا للنونيو حمةي

اةةياو  ومان املازاص اةتمةاو األ ار  عةاى ااقتياات واملنتيفات املناسبو، وواج و ااستصداخن ابلةغاو 
احل ي ااال اةةااال املزيااد ماان الااروابم ماا  اليااناعات اةةيااو واملااواتين اةةياا ، وت ةياال ااعتمااات عةااى 

منياات التيفاااص ا للنونياو   البةادان اح لدعم الياتاات  ويتزايد عادت الوااتات، ورصتص اانفت
واست اعت املنيات  ات املنحى اةةاال أن تنماو  اً املال األجنخ غالب الناميو، مساعدص من اأس
 ( ١إ  عدخن وجوت منا س  عاملي    السو  اةةيو )ا تاا اً أاياحو وي ز   لب جزئي

 ١ا تاا  
 جمموعة خمتارة م  منصات التجارة اإللكرتونية يف البلدان النامية

، إاااااد  ١٩٩٩ ااااينيو ان ة اااات   عاااااخن أ اااابحت جمموعااااو عةااااال اباب، و ااااال داااارملو  
داارملات جتااااص التيفزئااو ا للنونيااو الرائاادص   ال ااام   با ىلااا و إ  تو ري ااا منيااات دااىت لةتيفااااص 

ال ياوُت اً ا للنونيو، وىل ت  دمات أ ر  لتيسري التيفااص ا للنونياو  وَسا  ل ااوم الشارملو جزئيا
واحلاجااو إ   اً،ا للنونيااو، الاا  م تر اا  إا مااؤ ر احللوميااو عةااى ااساات ماا األجنااخ   التيفااااص 

 واج و مستصدخن مناسبو ابلةغو اليينيو وإ  منتيفات مطئمو لة ة  اةةال 
تيفاايااو الؤسسااو املتيفزئااو باا  التيفاااص  نديااو ل(، و ااال داارملو Flipkartوأُسسات " ةيبلاااات" ) 

مةيااااااااااااااون منااَتل،  ٨٠مةيااون مستصااااااادخن، و ١٠٠   وتتفا اااااار أبن لدي اااااا٢٠٠٧،   عاااااااااااخن ساات ةباملو 
و ااال تواجاا   اً مسااتوتع ٢١ماان  ااطل  داا رصً ب اااعو مطياا   ٨ابئاا ، وأبهنااا تشااحن  ١٠٠ ٠٠٠و

   ٢٠١٣عمةيات   اهلند   عاخن أتة ت منا سو متزايدص من أمارون ال  
ياا  أحناااع أ ري يااا  وتشااري وجااوت   مج ٢٠١٢( الاا  ريسساات   عاااخن Jumiaو موعااو جوميااا ) 

أبن دارملات عادص  عةمااً  اً،جتااياو عةاى بوااب اا يوميا إ  أن نيف مةيون درملو أ ري يو حمةيو ّاااس أعماااً 
و"جوميااا  اااوس"  اً بةااد ١٤بةاادان أ ري يااو، وسااوق ا متااااو    ٧تساات مر  ي ااا  وتااو ر البياا  ابلتيفزئااو   

(Jumia Houseو ااال  دمااو داابي و آ ،) اادمات  أي اااً وت اادخن جوميااا  اً بةااد ٢١يب، متااااو   ا يب ان 
 ةوجستيو الةول احلمن بين ا التسديد عند ااستطخن والتصزين و  اً،بةد ١٢لوجستيو   حنو 

وداارملو اً ابعتباا ااا سااوق ،٢٠١٢(، وم ر ااا ساانغا واص،   عاااخن Lazadaوأسساات اراتا ) 
بةاادان ونااوب داار  سااتو اناات ت ماال   ، مل٢٠١٧جتااااص جتزئااو إللنونيااو  وحةااول ازيران/يونياا  

آسيا  وحتتل املرتبو األو  من ايا عادت رصاات موقا  التيفاااص ا للنونياو   ناس مان البةادان 
السااات الااا  ت مااال  ي اااا  واساااتفاتت مااان ت وهلاااا املبلااار ساااو  ااب اااو أمااام جناااوب دااار  آسااايا، 

ا ما  داىت لغاات املن  او واغباات مت دمًو عةى درملات عامليو لةتيفااص ا للنونيو، ومُليفات بوااب ا
  ٢٠١٦املست ةل   وأ بحت جمموعو عةال اباب ماللو أغةبيو أس م اراتا   عاخن 
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لةتيفاااااص اً ، ساااوق١٩٩٩سسااات   عااااخن ري(، الااا  MercadoLibreوت اااد مريملااااتولي ي ) 
نص املمتاادص تينيااو  و  الفاا  أمريلااا الطاً بةااد ١٨ا للنونيااو ي اا  م ر ااا   األاجنتاا  وت ماال   

مريملااتولي ي  ( املساا م ااساناتييفال  ي اا  وت ادخنeBayي )ا، ملانات إيبا٢٠١٦إ   ٢٠٠١ مان
يااو  وابلن اار للنونجمموعااو ماان اخلاادمات، ماان بين ااا الةوجسااتيات واملااد وعات، لاادعم التيفااااص ا 

شاانملو  ماع منيااات إنشاااً اب ساابانيو، ملااان ماان الساا ل نساابي واملن  ااو حت اابةاادان إ  أن م  اام 
 أل ر   بةدان اوم   لب،  ةلل بةد موق  دبلال، تون أي تفاعل م  املواق  الشبليو   ال

(  شارملو إقةيمياو لتيفاااص التيفزئاو عةاى ا نننات يوجاد م ر اا   ا ماااات Souqأما "سو " ) 
اااااات حياااااا ، ٢٠٠5ال ربياااااو املتحااااادص، وت مااااال   ميااااار وتول اخلةااااايل  ومناااااذ ان طق اااااا   عااااااخن 

لاان عاازو   ومي٢٠١5دااصس   عاااخن  ٢ ٠٠٠است ااا ت أمل اار ماان مةيااون منااَتل ووظ فاات أمل اار ماان 
 تااارف سلاااا     موقااا إجناا اااا إ  وىلااا  األماااوا   ساااياقا ا اةةياااو، وانت اهلاااا مااان موقااا  لةمااازات 

    ٢٠١٧خن رون   عاوإ  موق  لوجستيات ملامل   مجي  أحناع املن  و  وادن ا أما ٢٠١١ عاخن
 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات،  :امليدا

املاال  يادعم اأسُ  وغالبااً ماا اً ويزتات اخلم الفا ل ب  املنيات اةةياو واألجنبياو غموىلا -٢٣
است د ت  اً، ينماً و ايفماألجنخ منيات التيفااص ا للنونيو اةةيو  ومىت بةغت املنيات اةةي

(  أىلاف إ  ١ا تااا ) "ساو "و "اراتا"األتراف الفاعةو ال امليو داراع ا ملماا   االاو دارملَ  
ا  ياابق ايفم ااي لااب أن املنيااات اةةيااو، بسااب  وجااوت آسا داابليو، قااد تلااون مرحااو قباال أن 

ماان   املائااو  ٣ إ  ٢ا يشااني  ي ااا سااو  الاا  الااو احلماان ايااا عاادت املساات مة    فااال اً ملبااري 
قمياو  نياات الر لاب ض الشارملات  اوض غمااا امل املست ةل  عةى ا نننت، قاد ا يلاون جمادصً 

ملاناات   إ ا اار ، وقااد يت اا  عةي ااا اانت اااا اااىت ي  اار ب ااض النمااو   األسااوا   وماان حايااو أ
الوقت  و سةبيو لب ضأقبول احيو منصف و اً ، اما ملان مفيداألسوا سري    او  ناو توق ات 

  الرصتص ميزص  ين
لةشارملات الياغريص الا  تتناا س أمل ار  ائادص وقد تلون املشااملو   املنياات ا للنونياو  -٢٤

  ق اعااات سااوقيو حماادتص، م اال التيفااااص   أسااوا  الساايااو املتصييااو و  املنتيفااات الغذائيااو 
تبدو  غريص،   ات ال يمو امل ا و )م ل السة  األ طقيو(  وم  أن  ذر ال  اعات واألسوا  قد

 ااإن  ااذر األنااواة ماان املنيااات ا للنونيااو قااد تساااعد املنتيفاا  عةااى اساات  اب عاادت أملاا  ماان 
   (١٨)الد لوتوليد الزابئن وبةوغ ايفم ملاف، 

و  ب ااض البةاادان الناميااو، يفسااق عاادخن وجااوت م ااد مال  اادمات منيااات عامليااو ا ااال  -٢5
أ ري يااا جنااوب اليااحراع، ُوىلاا ت اةااول جتااااص  أماااخن األتااراف الفاعةااو اةةيااو ملاالع الفااراغ   فااال

اهلواتف ا   زص  و ناو آاف املنشآت الياعدص الا  تشاتغل ع  لتيسري التيفااص ةتةفو إللنونيو 
 وظ اار اً ملباري اً  بةا  ايفماا  اام من اا  قةاايطً اً ابلتيفاااص ا للنونيااو   مجيا  أحناااع ال اااص، للاان عادت

ال ديااد مان بااواابت الاد   ا دياادص   جمااال التيفاااص ا للنونيااو  وتسات دف مواقاا  جدياادص  أي ااً 

__________ 

 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات  (١٨)
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لةتيفااص ا للنونيو   اقتيااتات حمياو داىت منصف او الاد ل الساو  اةةياو، األمار الاذي ميل ان 
  (١٩)املست ةل  من است راض السة  أو اخلدمات وتةب ا عةى ا نننت

 الرقميةأتثريات املنصات  -دال 
اساااتصداخن املنياااات الرقمياااو آسا اقتيااااتيو واجتماعياااو وسياسااايو   واىلااا و السياساااات  -٢٦

ةب و ايااو و املساات يواج ااون حتاادصت   ا اااات السياساااتيو  ات اليااةو، م اال املنا سااو و اياا
تلياف و إ  الالبياحت و ارض ال ارائ  وعطقاات ال مال  وقاد حتتااج ب اض السياساات واألن ما

ات ال اائم  ااقتيا سيا  الرقمال ا ديد  وما  أنا  قاد يبادو أن م  ام األنشا و الا  تاد ل م  ال
ناا  أ ااد ي  اار  عةااى املنيااات ا خت اا  ألي م ياااا قااانوص مااا تاماات  ااذر األنشاا و اقتياااتيو، 

األن ماو و ةسياساات تاعال لفياة ا عان غري اا مان األنشا و ااقتيااتيو الت ةيدياو الا  خت ا  ل ا
ري اااو   تحياااز ألي ةيااا ، ينبغاااال تن يم اااا حياااا تنسااايفم مااا  بيةاااو جتااياااو عاتلاااو ا تتال ائماااو  وع

ال  ةل  وعمااامساااتمااان التيفاااااص أو ىلاااد ا وتاااو ر  اياااو ملا ةاااو حل اااو  مجيااا  األتاااراف امل نياااو 
 وتا  ال ىلرائ  

ياااات اياااا  ديناميااات "الفائااز يسااتأار باالل دااالع" ااااو ج لطقتيااااتات ال ائماااو عةاااى املن -٢٧
اام   االاارو ات يسااااتفيد  ااوواىلاا و امل ااايري ماان السا الشاابليو  وَماان حتل  ص   قنااا أي اااً م ملنيااو، حتل 

ص   لاال قيو ملبااري التوريا و وماان داأن  لااب أن ي  اال  اااا  املنياو )والبياااحت( امل ايمن قااوص ساو 
لرقميااو: آباال، ملنيااات ااالشارملات األاباا  األو    ال ااام ماان ايااا الرةةااو الساوقيو حتشااد   اليااو 

 ( Amazon.com( )غوغل(، ومايلروسو ت، وأمارون توت ملوخن )Alphabetوألفابيت )
و يمااا يت ةاال ب  اااص املنا سااو و ايااو املساات ةب، تن ااوي املنيااات الرقميااو عةااى إملانيااو  -٢٨

املؤسساات ري أن ل امو  غحتويل األسوا  وتي يد املنا سو، م  رصتص ا ا يو املست ةب والر ا يو ا
  ةبات التن يمياوفس املت الت ةيديو قد ت ت  ا منا سو غري مشروعو ألن املنيات ا ّت ل عاتص لن

نيااات، األماار ملقتيااات اواو جاات  يةااات املنا سااو   مجياا  أحناااع ال ااام مللا حااو التن اايم املفاارت ا
 اةتمةو  الذي قد ي ةل  وائدر

لةمنا ساااو  ونتييفاااو لااا سا  املان اااومااساااات اةتمةاااو وقاااد تطئااام بيةاااو املنياااات الرقمياااو امل -٢٩
عاان ترياال  سااوقيو وتسااالع اسااتصداخن مرملز ااا امل اايمن، ماا طً قااوص املنيااات الشاابليو، قااد تلتساا  

ق ااااص ساا ر جااائر عةااى املنا ساا   غااري أناا     اارض  اارض ترتيبااات ايااريو عةااى م ااد مي ا أو 
  (٢٠)عةى السو  امل نيو يمنو م ت ت   ذر األ ريص ممنيات، منا سو ةتةفو مشةت 

__________ 

، Shop.bt)بااااااااانغطتي (و و (Bagdoom)وابغااااااااادوخن  (ClickBD)مااااااااان األم ةاااااااااو عةاااااااااى  لاااااااااب ملةياااااااااب يب تي  (١٩)
راا )ملمباااااااوتص(و ولااااااارواب (Grab))باااااااو ن(و وْغاااااااراب  (Bhutan Hangout)ومةت اااااااى باااااااو ن  gnhcorner.comو
(Hamrobazar) وتااار نيباااااال ،(Daraz Nepal) ، ونيببااااااي(NepBay)،  وساساااااتو تيااااال(Sasto Deal) ا مونشااااا، و
(Muncha)  نيبااال(و ومياانو أ ري يااا إملساا س((Metro Africa Express)  وأسااوقو(Asuqu) و)وساايف  )نييفااريص

 )سري انلا(  (Kapruka))اواندا(و وملابروملا  (SafeMotos)موتوس 
ىلااااد أوباااار إناااادص  (Meru Travel Solutions Private Limited)برايفاااات ليميتااااد   زمااااريو ترا اااال سوليودااااناهلنااااد:  (٢٠)

ميتاريت  أوبار ىلاد، جناوب أ ري ياا: (٢٠١5) (Uber India Systems Private Limited)برايفت ليميتاد  زسيستم
  (٢٠١5) (Metered Taxis) ز ملسي
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واستفات املست ةلون استفاتص مج و من انتشااا املنياات الرقمياو بف ال ال اروض ا ديادص  -٣٠
واألنساااا  واألسااااا اا األ فاااااض وامل ةومااااات األوَجااااا   و  الوقااااات نفساااا ، ين اااااوي اا ت ااااااا إ  
امل اااامطت املبادااارص عةاااى ةااااتر أملااا  عةاااى املسااات ةل  مااان ج اااو ا  يااااح والشااافا يو، و اياااو 

ن الواجاا  الت بياال، ومسااؤوليو املنيااات، وم اادمال اخلاادمات الن ااراع  وينبغااال املساات ةب، وال ااانو 
  مباات  األمام املتحادص التوجي ياو حلماياو املسات ةب، أن تاو ر  اياو  ملما جااعلةدول األع اع،  

  جماااال التيفاااااص ا للنونياااو "ا ت ااال عااان احلماياااو املتاااااو   األدااالال األ ااار  مااان التيفاااااص"، 
  (٢١)عةى املنيات الرقميو أي اً  األمر الذي ين بل

وي تمااد ااقتيااات الرقمااال أمل اار  ااأمل ر عةااى توليااد البياااحت وختزين ااا وم ا ت ااا ون ة ااا،  -٣١
اً  شايةاً تا ل احلدوت الوتنيو و ااج اا عةاى ااد ساواع  ويتصاذ النفاا  إ  البيااحت وحتةية اا داية

ت ةال ابسات مال املنياات الرقمياو، توجااد ألياو اساناتييفيو ل اداص الشارملات عةاى املنا ساو  و يماا ي
داااااواغل بشاااااأن مليفياااااو تساااااصري تاااااد ل البيااااااحت   الوقااااات الاااااذي تُبااااادمت  يااااا  الشاااااواغل املرتب اااااو 

  (٢٢)ابخليو يو واألمن
وينبغااال لواىلاا ال السياسااات أن يوارنااوا باا  ااجااو الشاارملات إ  مجاا  البياااحت وحتةية ااا  -٣٢

ص، ماان ج ااو، ودااواغل أ ااحاب ميااةحو آ اارين ماان أجاال اابتلاااا وحت ياال ملاساا    اللفاااع
خبيو  أمن امل ةومات و يو يت ا وارملت ا ومةليت ا، من ج و أ ر    ن اخن  ايو البياحت 

حمياو   م ااابت تن يميو عامليو وإقةيميو ووتنيو متنوعو  رت عةى  لب أن بةاداحً  حتلم احلايل جمزأ 
امليااادان  وعاااوض أن ري اااذ املن ماااات ال املياااو إ  تشاااري ات    اااذا اً مل اااريص ا تااازال تفت ااار ملةيااا

اادص أو  عاادت أقاال ماان عةااى وا قةيميااو مباااتاات مت اادتص، ماان األ  اال أن ترملااز عةااى مباااتاص موا ب
  (٢٣)املباتاات يتسم ابلتوا ل عةى الي يد الدويل

ويواجاااا  واىلاااا و السياسااااات   البةاااادان الناميااااو واملت دمااااو عةااااى السااااواع حتاااادي  اااارض  -٣٣
ريبو ف اااوخن ال ااااقتياااات الرقماااال   ااعتماااات عةاااى املنياااات الرقمياااو قاااد ي ااا ف مال ااارائ    ا

 نسايات بنااع ت ادتص االدوليو الذي يُاُفربت م البات اا تيا  ال ريخ بشاأن أاابح الشارملات امل
التيفاااص  ةاى دارملاتععةى احل وا املاتي  وي ري مسائل من قبيل ا نفا ، وأين تُفرض ال ارائ  

سااة  الرقميااو، يانمف الامل يماو، ومليااف ت ايمم امل ااامطت تا اال الشارملات، ومليااف ت ا للنونياو غااري
ن املارجق ماإ ا ملاان ومليف حيدمت تا  و ال رائ ، وأين جُتم  ال رائ  عةى ااست طو وملياف  و 

   البةادان ر اادصأمل اونياو أن تلون الشواغل املتيةو ابلسا ال ريبيو الناجتاو عان التيفاااص ا للن 
لشاواغل  ات او بتبدياد ،  اإن إماات السابل اللفيةابداجاو عالياوستوع  التيفااص ا للنونياو ال  ت

 اليةو يلتسال أليو  مي  البةدان 
وي ااااف إ   لاااب أن ااقتياااات الرقماااال قااااتا عةاااى التملااا  مااان املزياااد مااان التص ااايم  -٣٤

د مان تاوا ر املاواات اةةياو األمر الذي حيا ال ريخ وميلن أن يؤتي أي اً إ  آتملل الوعاع ال ريخ،
__________ 

)منشاواات األمام  مبات  األمم املتحدص التوجي ياو حلماياو املسات ةب(، UNCTAD, 2016aأ )٢٠١٦ ،األونلتات (٢١)
 وجنيف(  املتحدص، نيويواو

 PJ Singh, 2017, Developing countries in the emerging global digital order: A criticalأي ااً ان ار  (٢٢)

geopolitical challenge to which the global South must respond  
 التيفاااااااص والتنمياااااوأن ماااااو  اياااااو البيااااااحت والتاااااد  ات الدولياااااو لةبيااااااحت: السا عةاااااى ب، ٢٠١٦ ،األونلتاااااات (٢٣)

 )منشواات األمم املتحدص، نيويواو وجنيف( 



TD/B/EDE/2/2 

GE.18-02310 12 

  و  ااحتات األواويب، خت   اا ج األعمال اةةيو املرقمنو مل دل ىلريبو   ةيو أقل من (٢٤)لةتنميو
  (٢5)نيف اا ج األعمال الت ةيديو

امل ااااخن بواسااا و جتاااااص وعااان ال مالاااو وظاااروف ال مااال، اقااانن ت اااوا ااقتياااات الرقماااال بتناااامال  -٣5
 Amazon Mechanical Turkلل تواو آند آباوواو )عةى ا نننت، م ل أمارون ميلان منيات ال مل

and Upworkجديااادص مااادا ص لةاااد ل لفائااادص سااالان البةااادان النامياااو املتياااة  اً (  ويتااايق  لاااب  ر ااا
لاان  ااذر املنيااات ميااممال مواقاا  ا ننناات وامل جماا   ابلشاابلو والااذين لاادي م امل ااااات املناساابو  ّو

  واملسااوق  واةاسااب  و ةااات أ اار  مااان امل نياا  ماان بياا   اادما م إ  الاازابئن   اخلاااااج  واملنمجاا
  و  الوقات نفسا ، عن وظاائف أو موا ا اً  ذر املنيات ح  مةيون مستصدخن سنوصً  ٤٠وير ت حنو 

عمةيااو ا نتاااج والفااائض   عاارض الباااا   عاان ال ماال عةااى تةااب املنيااات قاادا م ؤ قااد ي اا ف جتااز 
ماان اياااا الت اااويض وغاارير مااان داااروت اهلاوياااو لتفاوىلاايو، وي ااازر ماان ل ااجتا اااات حناااو الساابا  إ  ا

ال ااذ   التوساا  ماان تااو ري ااقتيااات  ااذا ال ماال  وماان امل اام أن ّلاان السياسااات واألن مااو ق اااة 
ننات   ويةزخن إجراع مزيد من البحوث لت ييم تلاليف جتاااص امل ااخن عةاى ا ن(٢٦) ر  عمل جيدص وائ و

 ومزاص ا للل من ال مال والشرملات، ووىل  استيفاابت تن يميو وسياسات مناسبو  
وتااوائم املنياااات الرقمياااو امل اااخن عااا  ملامااال تيااف امل اااااات، مااان عااد  الن ااارات إ  ملتاباااو  -٣٦

ال  ااوت   ااض أنااواةامل اااات أو النميااز  وحتااو ل  ااذر املنيااات أسااوا  ال ماال ماان  ااطل تف اايل ب
ل ن من ت اول من )ال مل املست ل ت  ونتييفاو ا سا  جادوال مل الت اقدي عةى ال مل املنت م( ّو

تنا سااون يأنفساا م  لاذلب، قااد مااد ال ماال الااذين يتمت ااون مساتو  ا ياا  ماان احلماياو ااجتماعيااو
اعياو  وياؤار و ااجتمم  عمال   السو  اةةيو أو   اخلااج يتمت اون مساتو  وىلاي  مان احلمايا

 عديو وعةى تو ريات الت او ال  تن مم  ا ااستح اقات والرعايو اليحيو وامل اد لب عةى ال ري 
 التداي  والت ةيم 

 وائاااد املنياااات رصتص ، ينبغاااال أن  ااادف السياساااات واألن ماااو ااقتيااااتيو إ  وإمجاااااً  -٣٧
   لاسا ممياو إ  الرقميو إ  أقيى ااد وت ةيال تلاليف اا إ  أتد ااد  وتاؤتي املنياات الرق

يف،  اام التياانناللفاااعص مسااتمدص ماان تلاااليف م ااامطت أتد وتفاااو ت   امل ةومااات تاادعم ا 
سااتصداخن ملنا سااو، واإ  األسااوا ، ومزيااد ماان اأمل اار لةنفااا   اار  و وأساا اا مااوات اساات طمليو أقاال، 

وملبنااا ملتفيد من ااا  م اادمال اخلاادمات، ومنااا   يساالااد  أ  اال لةمااواات ال ةيةااو ااسااتصداخن، ومرونااو 
تااؤتي  اوف ماان أن ااطل رصتص ملفاااعص اسااتصداخن املااواات )إن قُةاال اهلاادا(  غااري أن  ناااو ةااماان 

ق ااااااص بيااااااحت، و الساااااوقيو لاااااب ض املنياااااات إ  إسااااااعص اساااااتصداخن أوىلااااااة اهليمناااااو، و اياااااو الال اااااوص 
يف فاااااض تلااااالوالتآملاااال ال ااااريخ، والسا السااااةبيو عةااااى الوظااااائف  وقااااد يزيااااد ا  اخليو اااايو،

اص قااد ا  املااز  ااااساات طو ماان ايفاام اسااتصداخن املااواات وانب اااست اللربااون  أىلااف إ   لااب أن 
  غري متلا ئ، األمر الذي قد يستوج  سياسات  عاتص التوري اً يورة توري 

التيفااااص ا للنونيااو،  ااإن الفااروة التاليااو تستلشااف  وملااا ملاناات  ااذر املااذملرص ترملااز عةااى -٣٨
 ال  اص املت ة و  ذا النوة من التيفااص  

__________ 

(٢٤) Srnicek, 2017   
 A fair and efficient tax: أواواب ، إ ااتص مان املفوىلايو إ  ال ملاان األواويب وجمةاس٢٠١٧املفوىلايو األواوبياو،  (٢5)

system in the European Union for the digital single market ،بتم  أيةول/س ٢١ 
 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات،  (٢٦)
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 إىل املنصات الدوليةاحلواجز اليت حتول دون وصول البلدان النامية  -اثنياا  
تاازتات أليااو املنيااات ا للنونيااو ال امليااو ابلنساابو ملشااااملو املؤسسااات اليااغر  واليااغريص  -٣٩

  وقاد تلاون املبي اات املبادارص مان أناواة م يناو مان الساة  (٢٧)  ب اض سطسال ال يماو واملتوس و
  األساااوا  الدولياااو، م ااال املنتيفاااات الوساااي و، واهلاااداص، واملاااوات الغذائياااو ابلتيفزئاااو، أمل ااار قابةياااو 

 سيما عندما تلون نواتل متمايزص أو  ات قيمو م ا و  ، الإلجنار أاياحً 
ديااااد ماااان داااارملات البةاااادان الناميااااو عاااان ترياااال منيااااات التيفااااااص وا اااا دخن تياااادير ال  -٤٠

لاد   ىلا يفو او حةاول ا للنونيو بي وابت ت ييم نوعيو الشرملات وعمةيات ا نتاج واملنتيفات أ
ذر  اااا ر جزئياااااً أن جتتااااااألااااادث ع ااااداً التلاماااال أو غااااري املرنااااو  وميلاااان ألجيااااال  ااااذر املنيااااات 

وميلن ا أن  لإلجنار  يااات وىلماحت ت   أمل ر قابةيو، و ال  بات  وتشمل ت ديرات أمل ر ت وااً 
 ن داخن ال  و  اغة  عةى تو ر  ايو أقو  للل من املشنين والبائ  ، األمر الذي يساعد عةى الت

 سااتصدخن منيااات التيفااااص ا للنونيااو الدوليااوياملؤسسااات اليااغريص متزايااد ماان عاادت أ اابق و  -٤١
   ةااى الشاارملاتأ اابق ماان األساا ل ع لااب أناا  لتسااويل ال ديااد ماان املنتيفااات املتنوعااو وبي  ااا  

ونياو م ال عةاال ا للن  ، ما  مواقا  لةتيفاااصااقتياتات الناميو املنصف و الد ل أن تنادمل، ما طً 
  (TradeKey.com) ي، وترياد ملاال توت ملاوخنا، وإيبا(Marketplace) اباب، وأمارون مااملات بةايس

اان  لااب بةاادان  و    ااذر املنيااات  ايت ااا وتغ يت ااا لاادعم التيفاااا   عاادت متزايااد ماان الوُتوساا ميل 
يااات ةااد   ومناملؤسسااات اليااغر  واليااغريص واملتوساا و ماان التيفااااص ابسااتصداخن ن اااخن مناساا  ل

قناوات تتزاياد  املنياات بةغا ا  وإ ا توس  ن ا  النفاا  إ  ا نننات، مان املتوقا  أن تيابق  اذر
امياو قاد تُفارض لبةادان النليااتاات الساة  الوساي و والن ائياو  بياد أن التيفااا   اابلنسابو أليت ا 

   و ً ي ااا متفاااعةااي م قيااوت عناادما يرغبااون   ااسااتفاتص ماان  ااذر اخلاادمات، وي اال احليااول عة
 مجي  أحناع ال ام النامال 

د وعات والت بي ااات النفااا  إ  منيااات التيفااااص ا للنونيااو ال امليااو واملااماا   لااب  ااإن  -٤٢
السااوقيو واسااتصدام ا ضتةفااان    ةااى ساابيل امل ااال، اااا  األونلتااات أناا    بةااد حخن وااااد   اام 

  وعند اانت ال  اااج الاواصت (٢٨)بائ   عةى أمارونتسيفيل أنفس م مل)اهلند( است اة التيفاا 
  وابمل ال،   االااو (٢٩)املتحادص، ا سايما  ااااج البةادان املت دمااو، ي ايل ن ااا  اخلادمات تاادامياً 

بةااادا، مااان  ٢٤لةبيااا  عةاااى منيااات ا   أنفسااا م ل ي(، اسااات اة املساااتصدمون تسااايفeBayي )اإيبااا
  وقاد للن اا ا تسامق ابلبيا ي ابلشاراع ايباالتاب او  واقا  ب اض املسامق تبةادان حمياو  و  ٩ بين اا

  التيفاااص ا للنونياو،  يفاقم  ذا النفا  الطمتلا ئ إ  األسوا  اا تطات   التوارن ال ائماو
ألناا  يسااا ل أمل اار التيااادير ماان بةاااد إ  آ ااار  ومثااو عامااال مشاانو حياااد ماان النفاااا  إ  منياااات 

(   فااااال PayPalالتيفااااااص ا للنونيااااو  ااااو عاااادخن وجااااوت اةااااول ت اااا  عاااا  احلاااادوت، م اااال بيبااااال )
 م تلااانبةاااد، للن اااا  ١٠٠، ملانااات اسااااابت بيباااال التيفااياااو متاااااو   أمل ااار مااان ٢٠١٧ عااااخن

__________ 

 املرج  نفس   (٢٧)
  ٢٠١5األونلتات،  (٢٨)
ل أماااااارون بةاااااداً   ااااام حي اااااى بااااادعم حماااااو ب  ٦٤بةااااادان لةتسااااايف ل ابعتباا اااااا ابئ اااااو، للااااان  ١٠٣ألماااااارون، قُبااااال  و  ااااااً  (٢٩)

  https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200417280مااان أجااال الاااد   ) لة ماااطت

and https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200497820    دااابات/ ٦، )اتُّةااا  عةيااا 
 ( ٢٠١٨  اير 
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متاااااو   جاااال  ااقتيااااتات الناميااااو املنصف اااو الااااد ل  ومااا  أن منيااااات التيفاااااص ا للنونيااااو 
متلامةااو لةااد  ،  ااإن الشاارملات   ال ديااد ماان البةاادان األ ري يااو ا تساات ي   ال امليااو تااو ر اةااواً 

  (٣٠)استصدام ا ألهنا تفت ر إ  احلساب املير  األجنخ امل ةوب أو إ   رة
تباينااات نااةااو خبيااو  الت بي ااات الن الااو   أ ري يااا جنااوب اليااحراع    اااً ولوا اات أي -٤٣

  ااااد جاااااع   إااااااد  الدااسااااات أن نييفاااااريص  ااااال البةااااد الواياااااد   املن  ااااو الاااااذي اساااات اة  يااااا  
  واسات اة (٣١)داراع ت بي اات أنداوياد وبي  اا ملماا   البةادان املت دماو ال امل املستصدمون وم واو

مااان تنزيااال ت بي اااات جمانياااو ومد وعاااو األجااارو للااان م يسااات   امل اااواون  داً بةااا ٢٢املساااتصدمون   
ت بي ااات جمانيااو تون جااين إيااراتات من ااا  وم يلاان لااد  امل ااواين   م  اام البةاادان حتمياال سااو  

   ياااااات، وم يلااان مااان الواىلاااق ااااىت ماااا إ ا ملاااان ميلااان لةمساااتصدم  تنزيااال ت بي اااات جمااااحً  أي
ساات متااااو لةيفمياا  وأناا  لاايس   وساا  مجياا  امل ااواين ااسااتفاتص ماان ي ااين أن الت بي ااات لي و ااذا

، م اال غوغاال آتساانس ا داا ااالسااو  للساا  ل مااو ال ااي   أىلااف إ   لااب أن أملاا  منيااات 
(Google AdSense ا ت باال ا عااطحت أبي لغااو أ ري يااو، ابساات ناع ال ربيااو وا نلةيزيااو والفرنساايو ،)

  (٣٢)ملان حتويل اخلدمات ا ديدص إ  ن دوال تغاليو، األمر الذي حيد من إ

املؤسسزات الصزيرية واملتوسزاة احلجزم يف الزيت تواجههزا القيود التشزييلية  -اثلثاا  
 نظم التجارة اإللكرتونية لدى إقامة البلدان النامية 

حمتمةاااو عةاااى التيفاااااص ا للنونياااو  وتشااامل  يوجاااد عااادت مااان ال وامااال الااا  تشااالل قياااوتاً  -٤٤
احلواجز ااقتياتيو عدخن مطعمو البنياو التحتياو لتلنولوجياا امل ةوماات وااتيااات واساتصدام ا، 

 امللةاف الاذي ا ميلان الت ويال عةيا ، وحمدوتياو اساتصداخن ب اقاات اائتماان،ا مدات ابلل ارابع وميدا 
 السياسااايو - و واملالياااو املتصةفاااو  وتشااامل احلاااواجز ااجتماعياااووىلااا ف ال اااوص الشااارائيو، والااان م الةوجساااتي

الناااس واملؤسسااات التيفاايااو ت عامااو ىلاا ف األتاار ال انونيااو والتن يميااو، و ااال تااؤار  يمااا إ ا ملاناا
  امل ااامطت ا للنونيااوو والتف اايطت ال  ا يااو لةتفاعاال املباداارو وااعتمااات عةااى الن ااد   ت اال 

ا ملاااااخن بتلنولوجيااااا امل ةومااااات جمااااال امل ر يااااو   املسااااتوصت املتدنيااااو   ا تماااا   وتتم اااال ال وائاااال 
وااتياات والوعال وامل ر او املت ة او ابلتيفاااص ا للنونياو با  املسات ةل  واملؤسساات التيفااياو  

ال وائااال املشااانملو الااا  تواج  اااا املؤسساااات الياااغر  والياااغريص واملتوسااا و عناااد  ٢ويبااا  ا تااااا 
  وترملااز الفااروة التاليااو بوجاا   ااا  عةااى النفااا  إ  ا ننناات، (٣٣)التيفااااص ا للنونيااوا رات ااا   

  ا وتصواةول الد  ، والةوجستيات، والتسةيم، وم ايري 

 
__________ 

(٣٠) International Trade Centre, 2016, Bringing SMEs [Small and Medium-sized Enterprises] onto the 

E-Commerce Highway (International Trade Centre, Geneva)  
(٣١) M Kende, 2015, The mobile app [applications] divide, Discussion Paper No. 1, Internet Society  
(٣٢) M Kende, 2017, Promoting the African Internet Economy, Internet Society  
 International Telecommunication Union, 2016, Measuring theو امليادا: ٢٠١5ان ار األونلتااات،  (٣٣)

Information Society Report (Geneva)و وJ Meltzer, 2014, Supporting the Internet as a platform for 

international trade: Opportunities for small and medium-sized enterprises and developing 

countries, Global Economy and Development Working Paper 69, Brookings  
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  ٢ا تاا  
توسززاة لصززيرية واملاملؤسسززات الباليززة الصززير واملؤسسززات اواجههززا تالكززربى الززيت لعقبززات ا

 العابرة للحدودالتجارة اإللكرتونية  يفاحلجم 
   الا  حتااول تون ا ارات املؤسساات اليااغر  والياغريص واملتوساا ول  باات ا نااو عادت ماان  

ملاااز يااايم أجااارار مر مااان ت دص ساااتممأتحر ل  باااات االبةااادان النامياااو بف الياااو   التيفاااااص ا للنونياااو  و 
 التيفااص الدوليو:

  واملؤسساات الياغر  ا ت اا واىل ال السياسات ومؤسسات تعم التيفاااص وااسات ماا
والياااغريص واملتوسااا و إ  الاااوعال أو الف ااام أو احلفاااز بشاااأن  ااار  رصتص التيفاااااص عةاااى 

 ا نننت وسبل خت ال ال  بات  ات اليةوو

  عاااادخن احليااااول عةااااى التلنولوجيااااات املناساااابو وال يفااااز عاااان حتماااال تلاليف ااااا وان ااااداخن
واملتوسااا و ا تااات ن امل اااااات امل ةوباااو   ال دياااد مااان املؤسساااات الياااغر  والياااغريص 

التلنولوجياااا الرئيساااو أو ا ّتةاااب امل اااااات الطرماااو  وااااىت ال ااااتاون عةاااى النفاااا  إ  
األسااوا  ا للنونياااو قاااد ت اااور م اللفااااعص   اساااتصداخن تلنولوجياااات تلميةياااو، م ااال 
مراقباااو املوجاااوتات ومناولاااو ال ةباااات  وتشااامل احلةاااول احلياااول عةاااى امل ر اااو الت نياااو 

 فو ا تست ي  املؤسسات األ غر ايفماً حتم ة ا   مل ري من األايانوالطرمو بتلة

    قةاااو تاااوا ر اةاااول الاااد   الدولياااو واةةياااو   غالبااااً ماااا يفت ااار التيفااااا إ  اةاااول الاااد
ا للاانوص  وقااد تاانيفم ال يااوت املفروىلااو عاان عواماال دااىت، من ااا الرقابااو عةااى الياارف 

 ، وقةااو امل ةومااات عاان ةتةااف األجنااخ، وسياسااات م اادمال  اادمات الااد   الاادولي
التيفاااا لبااذل ال نايااو الواجبااو بف اليااو ماا  ا  ااات الن ااريص  واحلةااول املتااااو ل عمااال 
التيفاايو اةةيو اليغريص، عةى سابيل امل اال، أو التحاويطت أو اليالوو امليار يو، قاد 

 تواج  مشاملل ا و م  الزابئن الدولي  أو قد يلون استصدام ا اب   التلةفوو

  قةااو  اار  احليااول عةااى الةوجسااتيات الف الااو ماان ايااا التلةفااو   ل اارياً مااا تتساام
نوعياااو اخلااادمات الدولياااو الااا  ت ااادم ا اااتلاااااات ال يدياااو اةةياااو ابلااارتاعص، ويلاااون 
التسةيم السري  اب   التلةفاو  ومان تون ت ااون، ي ال ايفام ااتياجاات املؤسساات 

دويل منصف اااا، األمااار الاااذي ي ااا  ا   الياااغر  والياااغريص واملتوسااا و مااان الن ااال الااا
موقف ىلا يف لةتفااوض عةاى أسا اا أ  ال  وتواجا   اذر املؤسساات أي ااً ال ا ع 
ا تااي املتم ااال     ااام اساااوخن ولاااوائق التيااادير وااساااتريات وإتاا اااا  وبااادون املناولاااو 

 السةيمو لةشحنات ال ائدص، قد تتبد ت مزاص التيفااص ا للنونيو الدوليو بسرعوو

 داص اةدوتص عةى الت امل م  تةبات الزابئن الدولي  وال طقات م  موال  

  قةااو ال  ااوا، وغياااب ة ااو ااسااصو، وىلاا ف ال  ااو   األسااوا  املساات د و   ااالزابئن
اةتمةاااون حيتااااجون إ  م ر اااو الشااارملو املياااداص ومنتيفا اااا، وال  اااو   قنااااص التساااويل  

ا ا،   ااد تلااون األنشاا و النوميااو وماان الياا   التوعيااو منتيفااات الشاارملات و اادم
اب  و التلةفو وتستوج  ب ض الف م لةسو  الن ائيو  وقاد يساتةزخن بنااع ال  او الاوعال 
ال  ااا ، إىلااا و إ  احلةااول التلنولوجيااو، م اال إملانيااو احليااول عةااى التأ ياال األمااين 

ااد، والتح اال ماان التوقي ااات الرقميااو   األعمااال التيفاايااو الاا  جتااري باا   املواااد املؤملم
 مؤسسو جتاايو ومؤسسو جتاايو أ ر و
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  ؤتي عادخن ياو    اد عدخن الت يد ابلشروت ال انونيو وال ريبيو   األسوا  املست د
إ   ملسات ةباتوىليق سب  ىلاريبو ال يماو امل اا و واساوخن ااساتريات إ  اىلا راا 

يف   تلااالتغ ياو تلااليف إىلااا يو غاري متوق او عنااد التساة م  وقاد يف ااال  لاب إ
اص   التيفااااب  ااو عاان السااة  ال ائاادص، و  اادان الساام و، وا اار التيفاااا ماان مواقاا
 تاارا يس ا للنونيااو   هنايااو امل اااف  واأل اام ماان  لااب، ماا  احليااول عةااى

  تيدير واستريات سةيمو واااتفاظ  ا 
-International Trade Centre, 2017, Eإ   (، اساتناتاً UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتاات،  :امليدا

commerce  متااااااح عةاااااى الااااارابم(http://www.intracen.org/itc/sectors/services/e-commerce  اتُّةااااا  عةيااااا ،
 ( ٢٠١٨دبات/  اير  ٦  

 النفاذ إىل اإلنرتنت -ألف 
واملؤسساات ل داصا  النفا  امليسوا إ  تلنولوجيات امل ةومات وااتياات أمر أساسال  -٤5

ا للنونياااااو وااساااااتفاتص مااااان املنياااااات الرقمياااااو  وحتتااااااج املؤسساااااات الياااااغر  لط ااااارات   التيفاااااااص 
، إ  النفااا  إ  البنيااو التحتيااو واليااغريص واملتوساا و   ااقتياااتات الناميااو،  ا ااو   أقاال البةاادان اااواً 

املناساااابو لتلنولوجيااااا امل ةومااااات وااتياااااات لطجتاااااا بف اليااااو   ااقتيااااات الرقمااااال  ويشاااامل  لااااب 
اتااف الن الااو ابعتباا ااا اااد اً أتد، والتو اايل ال ااريض احلزمااو أمل اار  ااأمل ر، مااا    لااب   املناااتل اهلو 

الريفيو  وإىلا و إ   لب، تدعو احلاجو إ  تدعيم قداص املؤسسات اليغر  والياغريص واملتوسا و عةاى 
عان املا   ومااً استصداخن تلنولوجيات امل ةومات وااتياات بف الياو  وتتصةاف الشارملات الياغريص عم

  اسااتصدام ا تةااب التلنولوجياااتو وحيااول  لااب تون اناادماج ا الف ااال    الشاارملات األملاا  ايفماااً 
  (٣٤)عةى احلةول الرقميو سطسل ال يمو ال امليو ال  تزتات اعتماتاً 

  ال  ااد املاىلااال،  ااإن البةاادان  ملباارياً   واغاام أن التو اايل حتساان   ب ااض النااوااال حتسااناً  -٤٦
، ما رالت متصةفو عن الرمل  من ايا م دل تغةغل  ادمات  سيما أقل البةدان اواً الناميو، وا

الن ا  ال ريض ال ابت، ونفا  األسر امل يشيو إ  تلنولوجياا امل ةوماات وااتيااات، واساتصداخن 
ااحتاااات الااادويل لطتيااااات، بةغااات م ااادات اليااااتاص عااان لةبيااااحت األ اااريص  ا نننااات  وو  ااااً 

  املائااو   البةاادان الناميااو، للاان م اادات تغةغاال اهلواتااف  ٩٠تااف اخلةويااو أمل اار ماان تغةغاال اهلوا
  املائااو، وم اادات تغةغاال اهلواتااف  ٤٠ماان  الن الااو ابلن ااا  ال ااريض ملاناات أعةااى ب ةياال   اام

  وي ل أمل ر من نيف سلان ال اام (٣5)  املائو ١٠تون الن الو ابلن ا  ال ريض ال ابت ظةت 
، م تبةا    و  أقال البةادان ااواً بل إن  يفاوص الن اا  ال اريض أوسا  ن اقااً  -خلم مو ول  ابغري 

   ٢٠١٦  املائو   عاخن  ١٦نسبو السلان الذين يست مةون ا نننت سو  
  املائو من السالان   ال دياد  ٧٠و يما يت ةل ابلتيفااص ا للنونيو، يشني أمل ر من  -٤٧

  املائو من سلان م  م  5اخلدمات من ا نننت  للن أقل من  من البةدان املت دمو السة  أو
  (٣٦)البةدان الناميو منصرتون   التيفااص ا للنونيو

__________ 

  (UNCTAD, 2017a) أ٢٠١٧األونلتات،  (٣٤)
  ٢٠١٦ااحتات الدويل لطتياات،  (٣5)
  (UNCTAD, 2017a) أ٢٠١٧ان ر األونلتات،  (٣٦)
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 حلول الدفع -ابء 
تشمل ن م الاد   الرقماال اساتصداخن ب اقاات الساح  واائتماان، والاد   عا  ا نننات  -٤٨

الساايفطت   اال سةسااةواابت املورعااو، موعاا  األج اازص اةمولااو، والاان م ال ائمااو عةااى ت نيااو احلساا
املااات، ن اااتلاملغة ااو  وبوجاا  عاااخن، جت اال عمةيااات الااد   الرقمااال امل ااامطت أساارة، وحتااد ماا
لاان الشاارملات ماان اا اارات  ص، وتزياال  التيفاااا  وختفااض تلاااليف امل ااامطت، وتزيااد ا نتاجيااو، ّو

ماااد وعات، ليااادوي لةامااان ال باااول عااان املياااااف والتيفااااا التلااااليف املالياااو وغاااري املالياااو املتأتياااو 
اتر عاادخن د  ، وةاا، والتصاازين، واألماان، والتااأ ري، وداافا يو ت   اا  الاااحلسااابومسااب الااد اتر، و 

 قماال احللومااتلاد   الر االسدات عند ااستطخن، وأمن املستةبم، ون ل ال مطت املاتياو  وقاد يسااعد 
مل اال، اةاى سابيل عال رائ ،  من والت ربعةى التيدي لةتحدصت املتم ةو   األسوا  السوتاع 

 عةى تعم الشمول املايل  ويساعد أي اً 
أمل ار مان نياف جمماوة ماد وعات  ٢٠١٤وم ةت ب اقات السح  واائتمان   عاخن  -٤٩

  املائاو  ٤٦ا إ  مان املتوقا  أن تانصفض ايات   التيفااص ا للنونيو مان اياا ال يماو  غاري أنا
ت ر ، م ال اخلاادمالنونياو وأساالي  الاد   البديةاو األ اا لاحلا  اات ، ألن ٢٠١٩حةاول عااخن 

  الساح  عةاى الاد و ائتماان الن ديو املتن ةو، تزتات أليو  و  املناتل املت دمو،  يمن ب اقات ا
ماا تلاون  ااً ن  لاب، حتما للنونيو  و  البةدان الناميو، عةى ال لس احلا  ات الرقمال، تةي ا 

 ي اب املاد وعاتلاون اساتما ي للنونيو، وغالباً و لةد     التيفااص ا ب اقات اائتمان أ م تري 
   الرقميو منصف اً 

  املائو من م اامطت التيفاااص ا للنونياو  ٩٠ فال مير عةى سبيل امل ال، ُيسدمت حنو  -5٠
ت ت ييمااات األونلتااا)ان اار  أملاا  عنااد ااسااتطخن، باال إن ااعتمااات عةااى الن ااد   أقاال البةاادان اااواً 

 UNCTAD rapidلسااارعو ااساااات دات لةتيفااااااص ا للنونيااااو   باااو ن وساااااموا وملمبااااوتص ونيبااااال( )

eTrade readiness assessments of Bhutan, Cambodia, Nepal and Samoa)(٣٧) ،و  ملينياا  
احليااول عةااى اخلاادمات املاليااو  -ي ااد اساات مال اخلاادمات الن ديااو املتن ةااو   التيفااااص ا للنونيااو 

من اسات مال ب اقاات اائتماان، اغام أن التساديد عناد أمل ر ديوعاً  - عن تريل اهلاتف اةمول
 ااستطخن ي ل ال ري و الرئيسو 

أمااا املشاانصت عاا  احلاادوت،  يباادو أن احلا  ااات ا للنونيااو  ااال تري ااو الااد   املف ااةو  -5١
عااان  ٢٠١٦  عااااخن  عناااد النااااس  و ةيااات تااساااو است ياااائيو أعاااد ا مؤسساااو ال ياااد الااادويل

إ  أن احلا  ات ا للنونيو، م ال بيباال  بةداً  ٢٦املتسوق    التيفااص ا للنونيو ال ابرص حلدوت 
  املائااااو(  ٣٣  املائااااو ماااان ا يباااا ، تةي ااااا ب اقااااات اائتمااااان ) ٤١ ااااال اخلياااااا الااااذي    ااااة  

  بااااات اللاااا   الاااا    وماااان ال(٣٨)  املائااااو( ١٨وب اقااااات السااااح  أو التحااااويطت املياااار يو )
 ت نض امل امطت ع  احلدوت اا ت اا إ  قابةيو التشغيل البيين لن م الد    

و  املساااااات بل، قااااااد يت اااااااظم اساااااات مال ت نيااااااات احلساااااااابت املورعااااااو م اااااال بةوملتشاااااا   -5٢
(blockchain)  ًو وملاا ملانات مان ناوة   الد   ال اابر لةحادوت  و اال قااتاص عةاى ج ال الاد   آمناا

مطت باا  األقااران،   ااد تلااون أقاال تلةفااو ماان منيااات الااد   عاا  وساايم  واغاام قةااو ماان امل ااا
__________ 

  ٦ان ر احلاديو  (٣٧)
  (UNCTAD, 2017a) أ٢ ٠١٧عةى املياتا    ذا الفرة، ان ر األونلتات، لةوقوف  (٣٨)
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 يف اةون تري او الاد    اذر مان با  مساتصدمال ا نننات   الوقات الارا ن،  إهناا تُ تماد تاادامياً 
ألهنااا ت اازر األماان، وتساارة التسااويو، وت ةااس ايفاام اااد امل امةااو األتد ال اباال لطسااتمراا، وتنفااذ 

ل ان  يائيا ا امل اامطت النسخ املر  قمنو من ال  وت الت ةيدياو )أو ماا يسامى ال  اوت الذملياو(  ّو
الياغر  ال ااابرص لةحادوت، مااا    لاب التحااويطت، الا  م تلاان لتيفار  بسااب  التلااليف ال ابتااو 

 املرتف و أو ان داخن ال  و ب  األتراف  

 اللوجستيات والتسليم -جيم 
سوقيات التيفااص ال  تؤسس لةتيفااص امل وَلمو وسطسال ال يماو يؤار ااقتيات الرقمال    -5٣

، نياً س  سةيم ا ماتصً من ت بداً  ، ُيسةمم عدت متزايد من املنتيفات اقمياً الدوليو ب ر  عديدص  أواً 
اا  ن ااا  التيفااااص ا للنونيااو   املنتيفااات املاتيااو اااو ساار  الب ااائ  نات ي    دااحَترتاا  عةااى توس 

ال ديد  يزات أ رات جتو ف و ال يمو ال  يَاْغة  أن تشحن ا مؤسسات جتاايو  غريص اليغريص واملنص
إ  اااااو  ما ابلن اااارسااااي  واعااااد التيفااااااص امل  اااادص، اابامت ااااال لاتيةااااو اتاعص ا تساااامق ماااان بياااان م 

 عمةياات جال حتسا الشحنات وال روت اليغريص  وسيلون من امل ام تساصري البيااحت الرقمياو مان أ
ت ال اارو ا ااو   -سااوقيات التيفااااص    ةااى ساابيل امل ااال، ينبغااال توايااد الشااحنات اي مااا أملاان 

إملاااحت  أملاا  ماان بتااو ري عاادت - اليااغريص الاا  ترساال مباداارص ماان املنااتل إ  املساات ةب الن ااائال
 التصزين ابل رب من املست ةب  

ؤسساات الياغر  والياغريص آ ر ابلنسابو لةم وت د ىلرواص اامت ال لةشروت ا مرمليو حتدصً  -5٤
و الااذين ااص ا للنونيااال التيفااابلنساابو ليااغاا البااائ     جماا ملباارياً   واملتوساا و  وي تاا  اامت ااال حتاادصً 

امل التيفااا رملياو وبار ييداون إ  أسوا  مت ادتص، للال من اا ن ام اا اخلاا   واحلاال أن الان م ا م
ص ماا تلاون ماااو عااتالساري  مان  اطل ا  املواو   م والا امل األ ار  الا  تسااعد عةاى الت  ا 

 يفاايااو ابنت اااخن وات التملبااريص ماان املا  ااتياجاات ملباااا التيفاااا الاذين يشااحنون أايفامااً  مطئماو نساابياً 
لنسااااابو سااااايما اب وماااان اليااااا     الغالااااا  اسااااتيفاع امل اااااايري الااااا  تاااانس عةي اااااا  اااااذر الاااا امل، وا

 لةمؤسسات التيفاايو اليغريص 
ت الااا  تااادعم تيساااري التيفاااااص واخلااادمات الةوجساااتيو، مااان قبيااال النوا اااذ وقاااد ت ااادخن الباااوااب -55

ةيفماااو، أي ااا، لالشابليو  أو ن ام أوساات املااوانئ أو باواابت امل ةوماات التيفااياو أو املواقاا املواادص 
 اااا  ويااادعم تفاتص منمساااالو جتااياااو مبادااارص لتاااو ري  ااار  لااادعم منياااات التيفاااااص ا للنونياااو وااسااا

 ت التيفاايو  امل ةوما ، وبواابتاملوادصت وير التشغيل اليل لةيفمااو، والنوا ذ األونلتات ب وص 

 اجلودةاالمتثال ملعايري  -دال 
تتاايق مشااااملو املؤسسااات اليااغر  واليااغريص واملتوساا و   ااقتياااتات الناميااو  ات الااد ل  -5٦

وت ارح حتادصت  وعةاى وجا  اخلياو ، قاد تلاون امل اايري  املنصفض   سطسال ال يماو ال املياو  ر ااً 
لةمشاااملو   الات ةم واابتلااا الت اين وا تااي   مت بو  و  الوقت نفسا ، ّ ال ااا زاً ا وتص ومت ةبات 

وي تماااد أتاع املنتيفاااا  الاااازااعي    جمااااال التيااادير، عةااااى ساااابيل امل ااااال، عةاااى قاااادا م عةااااى اسااااتيفاع 
   ااذا الياادت،  ااإن مثااو  ري  وإ ا ملااان ميلاان لاا توات الرقميااو أن تااؤتي توااً مت ةبااات ا ااوتص وامل اااي

أم ةااو قةيةااو م رو ااو عاان تااد طت قائمااو عةااى تلنولوجيااا امل ةومااات وااتياااات  اادف إ  مساااعدص 
  (٣٩)املزااع  عةى تنميو م ااا م وعمةيا م م  النمليز عةى التيدير  ا و

__________ 
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 واألسئلة اإلرشاديةاآلاثر السياساتية  -رابعاا  
كيززف نكزز  للبلززدان الناميززة أن تعزززحمل املنصززات احملليززة للتجززارة اإللكرتونيززة احملليززة  -فأل 

 والعابرة للحدود؟
لةمنيااات ال املياااو   البةااادان  ملماااطً  ماااا تااؤتي املنياااات ا للنونياااو اةةيااو توااً  غالباااً  -5٧

ن مان ت الرقمياو،  اإامل اامط لواس و ال  حتادا االناميو  وابلن ر إ  السا الشبليو وآسا احليفم ا
عاادت  ب   يمنااوالياا   إنشاااع منيااو عامليااو لةتيفااااص ا للنونيااو  و ااذا يساااعد عةااى توىلاايق ساا

ح املنياات مل ار لنيفاا أقةيل من ا  ات الفاعةو الل   عةى السو  عاتًص  بيد أن ا اال مفتاوح 
 است داف أسوا  متصييو ب ين ا  امليممو  ييياً 

إجراعات الوميو لازصتص وىل  ، ينبغال أن يشمل إنشاع منيات اقميو حمةيو ال موخنوعةى  -5٨
مجي  أ حاب امليةحو   البةاد لط ارات   التيفاااص ا للنونياو وااساتفاتص من اا  وتاملاا است دات 

ا  ا يستصدخن سو  نسبو ىلةيةو من السلان أو املؤسسات التيفااياو التيفاااص ا للنونياو،  اإن ن ا
  وقد ترغ  السياسات احللوميو   استلشاف سبل ةتةفاو إنشاع منيات جديدص سي ل حمدوتاً 

  جماااااات السياسااااو ال امااااو السااااب و الاااا  ااااادت ا مباااااتاص التيفااااااص ا للنونيااااو ااساااات دات لت زيااااز 
إيااطع ا تماااخن  ااا  لتشاايفي  تن اايم املشااااي  واابتلاااا واحليااول عةااى    وساايةزخن أي اااً (٤٠)لةيفمياا 

 ّويااال املنشاااآت الرقمياااو الناداااةو لتااادعيم ال اااداص ا نتاجياااو اةةياااو لوىلااا  اةاااول مياااممو  يييااااً 
لطقتيااات الرقمااال  ومااا تاماات احللومااو منفتحااو عةااى إدااراو اأس املااال األجنااخ   إنشاااع منيااات 

   إعاتص الن ر   دروت ااست ماا    ذر األنش و حمةيو،   د يلون من املناس

مبنصززات التجززارة اإللكرتونيززة الدوليززة الززيت العقبززات القاةمززة فيمززا يتصزز  مززا هززي  -ءاب 
 ؟ايهاختنك   البلدان النامية، مبا فيها أق  البلدان ئواا، وكيفتواجهها 

إ    ميو ا يست ي ون النفاا  ملةيااً أن التيفاا وامل واين   ال ديد من البةدان النا وات آنفاً  -5٩
ملنياااات      اااذر اإمل اااري مااان منياااات التيفاااااص ا للنونياااو أو الاااد   ال املياااو  ومااا  أن النفاااا  

ااص الدولياو عةاى التيفا لةمنا ساومتلاا ئ غاري  حتس ن،  إن الطمساواص    لاب ا تازال ّ ال منا ااً 
 عةى ا نننت 

اساو أساباب عادخن إملانياو النفاا  إ  ب اض املنياات  ويةزخن إجراع مزيد من البحوث لدا  -٦٠
 ااحاب أاتييفيات وقااد ي ااز   لااب إ  سياسااات احللومااو امل اايفو أو البةااد األ ااةال أو إ  اساان 

اي ساااوا  م اااو أحياااول تون تة اااال املاااد وعات مااان  اااطل  مشااانملاً  املنياااات  بياااد أن مثاااو عائ ااااً 
لاد   اماو، م ال جاوت اةاول ت ا  مطئالت بي ات وب ض منياات التيفاااص ا للنونياو،  او عادخن و 

 بواس و اهلاتف اةمول أو ب اقات اائتمان أو بيبال 
وينبغااال لواىلااا ال السياسااات أن ضتاااااوا ال مااال ماا  أ اااحاب املنياااات لةتأملااد مااان أنااا   -٦١

أن يااادعموا  ميلااان اساااتصدام ا ابللامااال، وأن األن ماااو ال ائماااو ا ت رقااال النفاااا   وميلااان م أي ااااً 
لةمؤسسات اليغر  واليغريص واملتوسا و عةاى مليفياو ااساتفاتص مان ةتةاف أناواة ت دمي التداي  

متن ةااو  املنيااات    ةااى ساابيل امل ااال، ن اام ب ااض م اادمال  اادمات املنيااات السااياايو عروىلاااً 
__________ 
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وتواات تدايبيو   دار  أ ري ياا، وع ادت جمموعاو عةاال اباب داراملات اساناتييفيو ما  مؤسساات 
لااادعم إلي اااا اساات مال منيااات ا    ييااات حخن  و  اليااا ،  ااغر  و اااغريص ومتوسااا و وقاادمت ا

 ترمال الشراملات إ  تشيفي  ان اماخن الشارملات الياغريص إ  املنياات بو اف  لاب أااد األ اداف
  (٤١)األساسيو لتحدي  ا

املؤسسزززات الصزززيرية تواجههزززا التشزززييلية الزززيت ، أو بعزززل القيزززود، القيزززودمزززا هزززي  -مجي 
وكيزف نكز   رتونيزة،واملتوساة يف البلدان النامية عندما تنشز  نظزم التجزارة اإللك

 ؟التحرر م  هذه القيود
املؤسسااات اليااغريص    تواج  ااا ماان ال يااوت التشااغيةيو الاا   حقشاات  ااذر املااذملرص عاادتاً  -٦٢

  ال بي او إابلن ار ونياو  و مل ري من األاياان عناد سا ي ا إ  التيادير مان  اطل ال ناوات ا للن 
 ياسااتيو مت ادتصاات سيت امال ما  جما ملةياً   الشامةو لةتيفااص ا للنونيو، يت ة   ب ال يوت هنيفاً 

   آن وااد 
، ماان ال اارواي الت يفياال بوىلاا  بنيااو حتتيااو اقميااو   البةاادان الناميااو  ات املو ااوليووعاان  -٦٣

  البةاادان باا صالفيفااو  انت ا  وماان امل اام ت ااييلتغ يااو عاليااو وميسااواص التلةفااو و ائ ااو الساارعو و ااي
مان احلال   وقاد يلوتا ة ا  يما ضس إملانيو احليول عةى التلنولوجيات الرقمياو واساتصدام ا

 جاناا  ال ةاا    ااوت  اتاادعيم    املزيااد ماان ااساات ماا   البنيااو التحتيااو  وينبغااال أي اااً  جزئياااً 
 اخن ال  و، وقةاوت، وان دا إ  الوعال ب يمو ا نننحلل مشاملل م ل ىل ف ال وص الشرائيو، واا ت ا
لرقمياااو بااا  االفيفاااوص  إياااطع ا تمااااخن  ااا  لساااد امل ااااات، وان اااداخن اةتاااو  اةةاااال  وينبغااال أي ااااً 

عةااى    احليااولا نساا   وينبغااال لواىلاا ال السياسااات تنفيااذ أن مااو اتياااات   الااو وتااو ري  اار 
 مواوقو إمداتات 

الاد   اباتياال احلاساويب املبادار عا  احلادوت، بادعم مان  وي د احليول عةاى  ادمات -٦٤
  وم ااادمو  ااادمات الاااد   اخلاااا ، م ااال بيباااال أي ااااً  م مااااً  ال اااوان  والةاااوائق  ات الياااةو، أماااراً 
إ  ااست ماا   األماملن ال  تتسم  ي ا الةوائق ابل ا ف  ودرملات ب اقات اائتمان، أقل ميطً 
يرتة منيات التيفااص ا للنونيو الرئيسو عن ت دمي اخلادمات أو تلون غري واىلحو  و ذا بدوار 

إ   ذر األماملن  وم  تزايد ألياو الاد   عا  ا نننات وبواسا و اهلااتف اةماول، ساي ة  عادت 
 أملاا  ماان الشاارملات النفااا  إ  ن اام الااد   الرقمااال ال اااتاص عةااى الت اماال ماا  مبااال   ااغريص نساابياً 

 ةااااااوائق املتيااااااةو ابملااااااد وعات ا للنونيااااااو امليااااااممو  ييياااااااً بتلةفاااااو م  ولااااااو  وعةياااااا ،  ااااااإن ال
لةمؤسسات اليغريص تلتسال أليو ايويو  وابنتشاا اةول الد   املصتةفو   السو ،  اإن قابةياو 

اخلاروج عان التفلااري   وقاد يت ةا  التغةا  عةاى مياااع  الاد   التشاغيل البياين تازتات ألياو أي اااً 
يساامق ن اااخن ا قامااو ا للنونيااو ا سااتوص ابحليااول عةااى      ةااى ساابيل امل ااال،الت ةياادي ال اايل

  (٤٢)اساب بيبال جتااي من أي بةد

__________ 

 املرج  نفس   (٤١)
-https://medium.com/e-residency-blog/how-to-access-a-paypal-business-account-from-anyان ااااااااااااااااااار  (٤٢)
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وعةى واىلا ال السياساات أن ي م اوا   م ام ل  ااص تتفاعال  ي اا ا ماداتات   ميادان  -٦5
التيفاااااص والتيفاااااص ا للنونياااو  وينبغاااال أن يستلشااافوا ويغتنماااوا الفااار  املناسااابو ل  اااذ ابلتيفاااااص 

ونياو ال اابرص لةحادوت وإمااات ال اروف وا جاراعات واملاواات الاا  مان داأهنا أن ّلان التيفااااص ا للن 
ا للنونيو من اارت اا، م  وىل  املياحل الف ةى لةمؤسسات اليغر  واليغريص واملتوسا و   

ب اض الشاالع احلسبان  وقد تساعد التلنولوجيات ا ديدص وا  طاات املؤسسيو عةاى اخلاروج 
  وأ اابحت اةااول تيسااري التيفااااص ال ائمااو أمل اار أليااو ماان أي وقاات (٤٣)الةوجساا  تنااا  ماان اا

 ماااااو، وق ااااص الشااافا يو، واملشاااتغة  أّتاااو ام اااى، ماااا    لاااب التيف ياااز الساااابل لةو اااول، و 
ااقتيااااتي  امل تمااادين، والشاااحنات ال اجةاااو  رت عةاااى  لاااب أنااا  ينبغاااال ترسااايخ البنياااو التحتياااو 

  (٤٤)لن ل وإنشاع ن م ال ناوين والرمور ال يديو ال امليوابنيو الةوجستيو و 
 ادف إ  حتاديا  اتفا  من مو التيفااص ال امليو بشاأن تيساري التيفاااص أالامااً يت من و  -٦٦

إجراعات التصةيس ا مرملاال عةاى احلادوت وتبسايم ال مةياات  بال إن  اذر ا  اوت أ ابحت أ ام 
ما  ت اوا ااقتياات الرقماال  وما  أن ااتفااا    اوص   ااجتاار الياحيق،  إنا  ا يلفاال   اااد 

غالباااً الاا  اليااغريص   التيفااااص،  ال ااروت اتاا و   ااو ا يتناااول مجياا  ال  اااص النادااةو عاان انتشاااا 
جديادص ومبتلارص تادعم  تشحن ا املؤسسات اليغريص  ويستوج  املش د الرقمال ا ديد اةاواً  ما

توتيد الشحنات، وت ةال مان ل عا ع تادابري املراقباو الا  تتصاذ ا وملااات احلادوت  وال دياد مان 
ملو وداااارملو تااادابري تيساااري التيفااااااص الاااوااتص   ااتفااااا  ليسااات مطئماااو لةتيفااااااص الت ةيدياااو باااا  دااار 

اليغريص وامل اامطت با  املنشاآت التيفااياو واملسات ةل    روت حس ، بل تلتسال أليو أمل  لة
  وسوف تزتات ااجو آلياات التنسايل الوتنياو با  أ احاب املياةحو، م ال الةيفاان الوتنياو أي اً 

   (٤5)لتيسري التيفااص، إ  إتااج ق اص التيفااص ا للنونيو   برامل عمة ا
مل التيفاااااااص ا للنونيااااو عااااا  احلاااادوت حتدياااااد الاااازابئن األجانااااا  عةااااى ا نننااااات، وتشاااا -٦٧

، ووىلاا  ، والوسااموالتسااويل هلاام عاا  وسااائل التوا اال ااجتماااعال ومنيااات التيفااااص ا للنونيااو
 ةل  ا  املسااتب اقاات الب ااائ ، وتسا ري املنتيفااات املناساابو اسا  مسااتوصت ت ال م ينااو وأ و 

ااص يااات التيفااات لإلعااطن عةااى ا ننناات، وإقامااو دااراملات ماا  مناألجاناا ، واساام اسااناتييفي
ر ع اااا  ن التيااااديا للنونيااااو  وإ ا ملااااان الباعااااو عةااااى منيااااات التيفااااااص ا للنونيااااو قااااد يباااادأو 

 يو اسناتييفو أمل ر من يفيو  املتشاف مشنين أجان  هلم،  إن او م الدويل يستةزخن هنيفاً 
حلةااول الرقميااو   جمااال تاارويل الياااتاات  وميلاان لةبةاادان أن تستلشااف ساابل إتماااج ا -٦٨

ملؤسسااات إ  امااو امل دوينبغااال أن تاادمل من مااات تاارويل التيفااااص األتوات الرقميااو    اادما ا 
 ماعااات اول إ  والو اا اليااغريصو وأن تسااص ر منيااات ا ننناات ل اارض األعمااال التيفاايااو تولياااً 

ر إ  اةااول مل اار  ااأمل أناات، ينبغااال الةيفااوع املنشااوتص  وماا  تزايااد أليااو قنااوات التسااويل عةااى ا نن 
نااااااع باياااااو و  األساااااوا  ا للنونياااااو ومنياااااات وساااااائل التوا ااااال ااجتمااااااعال   امل اااااااض التيفا

 ذا السيا   أن تلون مفيدص   ميلن لشراملات ب  ال  اع  ال اخن واخلا  او ال داات  
__________ 

(٤٣) UNCTAD, 2016c, Trade Facilitation and Development: Driving Trade Competitiveness, Border 

Agency Effectiveness and Strengthened Governance (United Nations publication, Geneva)  
  ٢٠١5األونلتات،  (٤٤)
(٤5) UNCTAD, 2017c, National Trade Facilitation Committees: Beyond Compliance with the WTO 

[World Trade Organization] Trade Facilitation Agreement? Transport and Trade Facilitation, 

Series No. 8 (United Nations publication)  



TD/B/EDE/2/2 

GE.18-02310 22 

   اإ ا ملانات ب اض آلياات وتصا اابامت اال مل اايري  آنفااً أدري إلي اا وتت ةل مسألو أ ر   -٦٩
من ااا  الاادعم موجااوتص   البةاادان الناميااو، م اال التيفااااص املنياافو و يةااات امل ااايري البيةيااو،  ااإن مل اارياً 

  وقد تو ر مباتاات من قبيل   متناول  غاا املنتيف  مالياً  يدير ا ال  اة اخلا  وليست تائماً 
رملاز التيفااااص الدولياو واملشااااي  التيفريبياو بشااأن منتاد  التيفاااص ماان أجال التنميااو املساتدامو التاااب  مل

  (٤٦)أ  ل املمااسات    ذا امل مااملزيد   م   اتاات البستنو إ  ااحتات األواويب  ر اً 

ما هي املمارسات اجليدة اليت نك  أن تتعلمها البلدان املتقدمة والنامية، مبا فيها  -دال 
 أق  البلدان ئواا، بعضها م  بعل؟

لةن ملانات  اذر املاذملرص قادمت أم ةاو وإي اااات بشاأن ةتةاف املواىلاي  الا  عو ات،  -٧٠
ا ب  ا ا مان أن تت ةم ا املمااساات ا يادص الا  يت ا  عةاى البةادانإاراع الن اا  ااول  إن  ينبغال 

 انيااو لفرياال لاادواص الب ااض بتباااتل التيفااااب باا  اخلاا اع ماان ةتةااف الاادول األع اااع املشااااملو   ا
ر املساااالات   وقاااد تاااو احللاااومال الااادويل امل اااين ابلتيفاااااص ا للنونياااو وااقتياااات الرقماااالاخلااا اع 

 ماة امللتوبو امل دمو من الدول األع اع م ةومات أساسيو لةمناقشات   ااجت
  املشاااملو    وي اف إ  مناقشاات الفريال أنا  ينبغاال لةادول األع ااع أن تن ار أي ااً  -٧١

د اةاو، وقاد تساتفيصت ناوحتاد  قةيمال  وقد تواج  البةدان ا اواص  ر اً املناقشات عةى الي يد ا
 من تباتل جتاا ا ابلتايل إ  اد ملبري 

    

__________ 

 ( UNCTAD, 2017aأ )٢٠١٧األونلتات،  (٤٦)


